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Abstract 

During the past 10 years, the media coverage of people with concussion has increased in 

relation to personal histories and scientific research. The increased focus on concussions in the 

media, has raised our awareness of the fact that people diagnosed with a concussion are often 

employees in a company. Whenever an employee is struck by concussion his/her employer may 

be affected by a long-term sick leave and accordingly related expenses. HR management of 

employees with concussion is a relatively new challenge compared to e.g. managing employees 

suffering from stress.  This paper put focus on how HR professionalism is expressed through 

concussion management. This paper examines the HR concussion management through 

qualitative interviews with five employees with concussion and four HR consultants from four 

different private companies. Through a data reduction process and an analysis of three main 

topics; HR in the eyes of the employees with concussion Use of knowledge and experience and 

Value creation the paper discusses how HR professionalism is dependent on which perspective 

one has. According to employees with concussion, the HR-professionalism consists of regular 

human qualities. According to HR, HR professionalism covers two main areas: 1) being 

personally experienced in general and, 2) ability to apply one's personal ideas of value creation 

in the management of an employee with concussion. It is rather interesting that various HR 

professionals are able to create such different understanding. In addition, it is worth taking into 

consideration why employees with concussion see the HR professionalism as a profession, that 

any employee would be able to discharge and that neither HR education nor HR experience is 

necessary in this respect. The paper concentrates on the HR concussion management, but 

analyses has shown that apparently, HR fail to align HR related activities such as performance 

management systems in relation to management of an employee with concussion, which leads 

to dissatisfaction. In a further analysis, it may be relevant to analyse the goal-setting strategy of 

HR in order to understand pros and cons of aligning concussion management and performance  

management systems.  
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Indledning 

Hjernerystelse i medier og virksomheder 

Hvert år får mindst 25.000 personer i Danmark konstateret en hjernerystelse; heraf har 10-15 

% af disse personer stadig symptomer efter ét år (hjernerystelsesforeningen.dk, 2018 & Toft, 

2018).  

Der er de seneste 10 år sket en udvikling i mediernes fokus på hjernerystelser, samt hvilke 

forholdsregler forskningen anbefaler: I 2007 handlede de fleste avisartikler fra de danske 

medier om hjernerystelser pådraget i forbindelse med sport. I 2012 steg interessen for, hvilke 

psykiske og socioøkonomiske konsekvenser en hjernerystelse kan have for mennesket med 

sygdommen (infomedia.dk, besøgt 8 maj 2018). Netop i 2012 indledte Center for hjerneskade 

et forskningsprojekt om hjernerystelsers følgevirkninger og disses betydning for de 

hjernerystedes privat- og arbejdsliv (Hagemeister, 2012). I forbindelse med projektet blev der 

i en avisartikel fra Kristeligt Dagblad henledt opmærksomhed på, hvordan hjernerystelse er “en 

stille epidemi, hvor folk ikke kun risikerer at miste deres arbejde, men også kontakten til familie 

og venner. Og i sidste ende kan det føre til langvarig depression” (Teasdale i Hagemeister, 

2012).   

I danske medier er der sket en stigning på 87 % i søgeresultater fra 2007 til 2012 (fra 1069 

artikler til 2003 artikler) med søgeordet ‘Hjernerystelse’ (infomedia.dk, besøgt 8. maj, 2018). 

Fra 2012 til 2017 ses en yderligere stigning på 40 % i antallet af artikler med fokus på 

hjernerystelser samtidig med, at avisartiklernes omtale af hjernerystelser er nogenlunde ligeligt 

fordelt mellem emnerne sport, portrætter af personer med en langvarig hjernerystelse og 

forskningsresultater (infomedia.dk, besøgt 8. maj, 2018).  

Det seneste halve år, fra oktober 2017 til maj 2018, har der desuden været en udvikling i 

forskningen om hjernerystelser og anbefalinger til de hjernerystede. I slutningen af sidste år 

gav neuropsykolog Hana Malá Rytter således udtryk for, at hjernen har brug for hvile i tiden 

efter en hjernerystelse: “Hvis man har brug for at sove mange timer om dagen de første dage, 

så skal man gøre det. Man skal ikke presse sig selv, men afstemme sit aktivitetsniveau med de 

signaler, der kommer fra ens krop” (Hana Malá Rytter i Barse, 2017). I april 2018, efter 

færdiggørelsen af sit forskningsprojekt om hjernerystelser, har Rytters anbefaling ændret sig: I 

en artikel fra Fagbladet FOA Social og Sundhed giver hun udtryk for, at fuldstændig ro og hvile 
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ikke altid er optimalt efter en hjernerystelse: “Tidligere rådede lægerne til total ro i den første 

tid. Men nu ved vi, at det er bedre at komme gradvist i gang, så længe man ikke får symptomer" 

(Hana Malá Rytter, i Toft, 2018).  

Den øgede mediebevågenhed og udviklingen i forskningen de seneste år tyder på, at 

hjernerystelser er moderne, men tilsyneladende er der ikke flere danskere, der bliver ramt af en 

hjernerystelse (Thorup, 2016). Flere eksperter på området har dog en fornemmelse af, at det er 

blevet mere alvorligt at have en hjernerystelse, fordi flere har krævende jobs, som de betragter 

som en del af deres identitet (Rytter og Forchhammer i Sindberg, 2017). En anden tendens på 

området er, at mennesker i karrierejobs, og især kvinder, bliver hårdere ramt af hjernerystelser 

end andre grupper; tendensen skal dog undersøges nærmere (Forchhammer i Sindberg, 2017). 

Stigningen i portrætter af mennesker, som har været sygemeldt i månedsvis efter umiddelbart 

små slag mod hovedet, kan vidne om et øget fokus på mennesket bag hjernerystelsen 

(Kauffmann & Schyth Kjær, 2017). Information bragte i oktober 2016 et portræt af en kvinde 

med en typisk historie om livet med en hjernerystelse. Hun var lige startet i sit drømmejob, mor 

til to børn og der var fuld fart på livet, da hun fik en hjernerystelse (Svaneborg, 2016). Hun 

beskriver, hvordan hendes arbejdsgiver var imødekommende over for hendes ønske om 

fleksibilitet, men samtidig havde hun dårlig samvittighed over ikke at kunne præstere på sit 

tidligere niveau. Hun fortæller, at den usynlige faktor ved en hjernerystelse gør forløbet 

udfordrende. Hun beskriver også, hvordan det er svært at finde overskud til at være der for sine 

børn: “Jeg får ikke præstationsangst i forhold til at præstere som mor, men jeg bliver ked af 

det indeni, når jeg ikke kan være på, læse godnathistorier eller hjælpe børnene med at læse en 

bog. Emilie på ni år kan ikke forstå, at jeg ikke kan læse højt for hende” (Svaneborg, 2016).  

 

Hjernerystelse kan opstå ved alt fra små slag mod hovedet til voldsomme ulykker og kan 

forårsage kortere eller længerevarende sygemeldinger. Symptomerne på en hjernerystelse kan 

både være psykiske, kognitive og fysiske (Hjernerystelsesforeningen.dk – besøgt 11. Maj), Toft 

2018), og noget forskning peger på, at den psykiske komponent ved hjernerystelse ofte udgør 

en større del end den fysiske (Hartvigsen i Thorup, 2016). Hjernerystelse kan påvirke 

dagligdagen i perioder fra få uger, helt op til flere år – og det kan på sigt blive klassificeret som 

et handicap (post-commotionelt syndrom) (Sindberg, 2017).  
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Personer med hjernerystelse er ofte også medarbejdere. Hjernerystelse, som fører til 

længerevarende sygemelding fra arbejdspladsen, har betydning for medarbejderens 

arbejdsevne i sygdomsperioden, og dermed også arbejdspladsen. Specialet bygger på 

antagelsen om, at medarbejderes sygemeldinger generelt er omkostningstunge for 

virksomheder, og at det derfor kan betale sig, hvis HR gør en målrettet indsats for at 

medarbejderen kommer hurtigst muligt tilbage på arbejdspladsen - enten på deltid eller fuldtid 

(star.dk, besøgt 8. maj 2018).  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opstillet et regnestykke for virksomhedens 

omkostninger, når en medarbejder er sygemeldt i længere tid (star.dk, besøgt 8. maj 2018). 

Regnestykket er et forsimplet eksempel og bygger på en kontorassistent, som tjener 25.000 kr. 

om måneden og er ansat i en privat virksomhed.  

Der er tydelig forskel på omkostningerne ved at have en medarbejder sygemeldt på deltid 

sammenlignet med en medarbejder sygemeldt på fuldtid, og der tillægges yderligere 

omkostninger ved evt. behov for fyring og nyansættelse. Man kan forestille sig, at der udover 

de viste omkostninger, også indgår HR-administrationsomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste og 

evt. omkostninger ved onboarding af en ny medarbejder (star.dk). En sygemeldt medarbejder 

med f.eks. hjernerystelse kan derfor være en tung udgiftspost for en virksomhed, hvorfor det 

synes relevant først og fremmest at forstå, hvordan en sygemelding med hjernerystelse 

håndteres af HR. 

 

Illustration 1 – (star.dk, besøgt 11. Maj) 
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HR’s faglighed og hjernerystelser 

Specialets forståelse af HR bygger på HR-litteraturens udvikling gennem de seneste 20 år 

(Larsen, 2010). HR-funktionen er nu ansvarlige for både administrative processer og strategisk 

medarbejderudvikling i organisationen (Larsen, 2010, s. 14). Derved er HR’s arbejdsområde 

blevet væsentlig udvidet fra blot at fokusere på medarbejdere til også at inkludere 

organisationens kultur og strategi. Udvidelsen af HR’s arbejdsområde skyldes primært, at 

medarbejderen i stigende grad betragtes som en strategisk ressource. Det stiller krav om, at den 

moderne HR-afdeling arbejder med samspillet mellem medarbejder og organisation, således at 

der opstår gensidig tilfredshed (ibid. s. 13). Medarbejderne kan i stigende grad stille krav til 

deres arbejdsgiver, fordi arbejdsgiveren er mere afhængig af sine medarbejdere end omvendt. 

Det betyder, at HR i højere grad end tidligere lægger vægt på fastholdelse af strategiske 

medarbejdere (ibid. s. 12). Opmærksomheden på fastholdelse kan bl.a. lede til, at HR gradvist 

får større ansvar for at hjælpe medarbejderen med at komme hurtigere tilbage efter 

længerevarende sygdom.  

Specialets overordnede formål er at undersøge, hvordan HR’s professionalisme kommer til 

udtryk gennem håndteringen af hjernerystede medarbejdere. Professionalisme forstås som en 

faglig dygtighed, der undersøges gennem de egenskaber, viden og handlinger, som HR bruger 

til at løse en HR-opgave. 

 

HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere er interessant at betragte som et udtryk for HR’s 

professionalisme, fordi hjernerystelse tilsyneladende er en nyere årsag til længerevarende 

sygemelding hos medarbejdere (Thorup, 2016). Selve det at håndtere medarbejder med 

længerevarende sygemeldinger er derimod en traditionel opgave, som HR har varetaget længe, 

f.eks. når medarbejdere bliver sygemeldt med stress (Pedersen, 2005). Specialet undersøger, 

hvad der kendetegner håndteringen af hjernerystede medarbejdere, fordi håndteringen 

illustrerer, hvordan HR agerer, når HR stilles overfor en udfordring, som både kendt og ukendt. 

HR’s måde at navigere inden for en nyere udfordring kan afspejle, hvordan HR bruger sine 

eksisterende faglige kompetencer, og hvordan HR forholder sig til at tilegne sig viden om et 

mindre kendt fænomen så som hjernerystelse.  
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Specialet undersøger primært HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere, men 

sammenligner også med HR’s håndtering af stressede medarbejdere. Selvom stress i dag er et 

mere kendt fænomen end hjernerystelse, har stress ligesom hjernerystelser på et tidspunkt været 

et ukendt fænomen, som der gradvist er blevet forsket mere i, og som dermed er blevet mere 

anerkendt (Jensen, Davidsen, Ekholm og Christensen, 2018, s. 25). Specialet antager, at 

sygdommen hjernerystelse er midt i en udvikling, som minder om den udvikling, sygdommen 

stress har gennemgået, og at arbejdsgivere derfor muligvis i fremtiden vil se flere lange 

sygemeldinger, som skyldes hjernerystelse. Antagelsen bygger på den øgede opmærksomhed 

som hjernerystelse har fået i medierne og i forskningen.  

Specialet fokuserer på HR’s professionalisme, fordi HR, som andre afdelinger, antages at skulle 

retfærdiggøre sin eksistens ved at varetage bestemte opgaver og dermed skabe værdi for 

virksomheden. Specialet bygger yderligere på en antagelse om, at HR løser HR-opgaver med 

en faglighed, som er kendetegnende for HR. HR’s professionalisme bliver derfor udtrykt 

gennem den måde, hvorpå HR vælger at løse sine opgaver. Specialet undersøger HR’s 

håndtering af hjernerystede medarbejdere betragtet fra den hjernerystede medarbejders og fra 

HR’s perspektiv. De forskellige perspektiver på HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere 

giver tilsammen et nuanceret billede af HR’s professionalisme.  

 

Problemformulering og begreber 

 

Hvordan kan HR’s professionalisme forstås gennem HR’s håndtering af hjernerystede 

medarbejdere?  

 

Begrebet håndtering skal forstås ud fra definitionen; at beskæftige sig med noget eller nogen 

(ordnet.dk – besøgt 10. maj). Håndtere er et passende begreb til specialet, fordi det åbner op 

for forskellige handlingsmuligheder, som HR har. HR kan i håndtering eksempelvis både 

hjælpe, overdrage ansvar, afskedige, støtte og ignorere den hjernerystede medarbejder.  

Medarbejdere med hjernerystelse beskrives ofte gennem specialet som hjernerystede 

medarbejdere eller blot de hjernerystede. Det er valgt, fordi det forenkler specialets sprog.  
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Et andet centralt begreb er HR-medarbejdere, som er den fælles titel for de interviewpersoner, 

som arbejder i HR.  

Specialets afgrænsning 

HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere er et fænomen med mange mulige interessenter 

og perspektiver.  

Specialet fokuserer på, hvordan hjernerystede medarbejdere skal håndteres af HR, og ikke 

hvordan hjernerystelsen er opstået. Specialet skelner derfor ikke mellem hjernerystelser som 

arbejdsskader og hjernerystelser, som medarbejderen har pådraget sig privat. Undersøgelsen 

omhandler kun HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere internt i private virksomheder. 

Det betyder f.eks., at HR’s samarbejde med kommunen i forbindelse med en sygemeldt 

medarbejder ikke inddrages. Derudover er sociale forhold, som eksempelvis familiemæssige 

udfordringer, holdt i baggrunden, fordi specialet beskæftiger sig med den hjernerystede som 

medarbejder og ikke som privatperson. 

Da specialets fokus ligger på HR’s håndtering af en hjernerystet medarbejder er lederens 

perspektiv ikke inddraget. Det skyldes, at der er fokus på relationen mellem medarbejder og 

HR. Derudover ligger interessen i HR’s egen håndtering og ikke i at analysere på en relation 

mellem lederen og HR.   

Undersøgelsen indeholder ikke lægelige betragtninger, da vores speciale ikke falder inden for 

et sundhedsvidenskabeligt fagområde. Specialet forholder sig udelukkende til hjernerystede 

medarbejdere på en arbejdsplads, der har fået sygdommen konstateret af en læge, og det er ikke 

vore ærinde at udfordre selve diagnosticeringen. Der skelnes dog mellem psykiske og fysiske 

udfordringer, som den hjernerystede medarbejder opfatter som en følge af hjernerystelsen. 

Lovgivningen på personale- og sygdomsområdet inddrages ikke, fordi specialet bygger på 

præmissen om, at HR selvfølgeligt og grundlæggende sørger for at overholde de lovmæssige 

bestemmelser om bl.a. 120-dages reglen, sygesamtaler og refusion.  

Derudover tillægges det ikke betydning, hvorvidt hjernerystelse lægefagligt defineres som 

skade eller sygdom. Gennem dette speciale er bliver hjernerystelse nævnt som en sygdom. 
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Specialets struktur 

Specialet undersøger, hvordan HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere kan være et 

udtryk for professionalisme, og det lægger op til et konstruktivistisk, kvalitativt og eksplorativt 

studie.  

Indledningen skitserer formålet med specialet, det interessante ved at undersøge problemfeltet 

og skriver samtidig specialet ind i et større samfundsperspektiv på sygdomshåndtering i 

virksomheder. Herefter samler State of the Art (SOA) relevante forskningsartikler omkring 

sygdomshåndtering for at understrege undersøgelsens relevans i forhold til forskningsfeltet 

sygdomshåndtering. HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere er et nyt fænomen, som 

forskningen umiddelbart ikke har beskæftiget sig med, og derfor læner specialet sig op af 

generelle undersøgelser af medarbejderes Return to Work (RTW). Et generelt fokus på 

sygdomshåndtering indfanger både fysiske og psykiske sygdomsårsager, hvilket er vigtigt for 

en undersøgelse som beskæftiger sig med hjernerystelse, som både har en fysisk og en psykisk 

komponent.  

Metodeafsnittet redegør herefter på specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, 

empiriindsamlingen og arbejdsprocessen.  Det empiriske grundlag udgøres af 12 kvalitative, 

semistrukturerede interviews med HR-medarbejdere og hjernerystede medarbejdere fra fire 

forskellige virksomheder og to eksperter (Tabel 1, i metodeafsnittet).  I analysen inddrages 

interviews med fire HR-medarbejdere og fem interviews med hjernerystede medarbejdere, 

fordi HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere belyses fra medarbejderens og HR’s 

perspektiv. De sidste tre interviews blev anvendt som baggrundsviden om håndtering af 

hjernerystelser, og indgår derfor ikke direkte i analysen.  HR’s håndtering af hjernerystede 

medarbejdere forstås i specialet som et socialkonstruktivistisk fænomen. Det betyder, at vi er 

bevidste om, at fænomenet er samskabt af individer i en kontekst, og derfor er der flere 

forskellige oplevelser af, hvordan HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere er foregået. 

 

Teoriafsnittet indeholder analysens teorigrundlag. Undersøgelsen tager udgangspunkt i flere 

forskellige teorier for at besvare problemformuleringen, fordi undersøgelsen primært er 

induktiv. Til den første del af analysen bruges teori, som kan belyse økonomiske overvejelser i 

forbindelse med en hjernerystet medarbejder. Vi har valgt Resource-based view (RBV) (Boxall 

& Purcell, 2016) og VRIO-modellen (Barney et. al., 1991) til at analysere i hvilken grad, HR 
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opfatter en hjernerystet medarbejder som en strategisk ressource (ibid.). Det er relevant at 

undersøge, om den hjernerystede medarbejder er en strategisk ressource, fordi det økonomisk 

set er afgørende for, om medarbejderen skal være ansat på trods af den langvarige sygemelding. 

Corporate social responsibility (CSR) (Valentin, 2011 og Jamali et. Al., 2015) anvendes som 

et andet økonomisk perspektiv på, hvordan HR kan håndtere en hjernerystet medarbejder. CSR 

kan pege på, hvordan den hjernerystede medarbejder kan betragtes som en del af en CSR-

strategi, uanset om medarbejderen er en strategisk ressource i sig selv eller ej. Det økonomiske 

perspektiv fokuserer på det økonomiske bytteforhold mellem virksomheden og medarbejdere, 

og hvilke overvejelser HR har i den forbindelse (ibid.). 

Det næste analyseafsnit handler om HR’s forhold til at indhente viden, og om hvordan 

erfaringer bruges. Til at få øje på dette, valgte vi teori om datadrevet HR (Rasmussen, 2013) og 

heuristikker (Kirkebøen, 1999). Datadrevet HR fokuserer på, hvordan HR kan være 

værdiskabende ved at anvende evidensbaseret viden på forskellige slags HR-opgaver, 

heriblandt også sygdomshåndtering (Rasmussen, 2013). HR’s arbejde med viden er inddraget 

ud fra en betragtning om, at HR-medarbejderne har brug for viden om hjernerystelser for at 

kunne håndtere en medarbejder med hjernerystelse. Da sygdomshåndtering generelt ikke er en 

ny disciplin i HR, er det relevant at undersøge, hvordan HR-medarbejderne bruger deres 

erfaringer fra andet HR-arbejde som en del af deres håndtering af hjernerystede medarbejdere.  

Det sidste analyseafsnit indeholder analyser af medarbejdernes reaktioner på HR’s ageren. Her 

lægges vægt på medarbejdernes meningsskabelse om egen identitet, arbejdstid og HR. Her 

inddrages flere aspekter fra sensemakingteori (Murphy, 2015), fordi vi med denne teori kan 

belyse medarbejderens syn på HR’s håndtering af deres situation. Sensemakingteori anvendes 

derudover løbende gennem analysen til at forstå, hvordan interviewpersonerne skaber mening 

i en bestemt situation. 

 

Sidste del af specialet er en diskuterende konklusion og perspektivering. Her samles analysens 

pointer i en diskussion af relevante fund. Herefter holdes analysefundene op imod SOA, og 

sammenhængen mellem analysefund og forskning om sygdomshåndtering i virksomheder 

diskuteres. På baggrund af analysefund reflekteres der i perspektiveringen over anden teori, 

empiri og andre videre undersøgelser.  
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State of the Art 

RTW - Fysisk og psykisk sygdom 

Et stort hollandsk studie fra 2012 undersøger, hvilke faktorer som påvirker medarbejderens 

RTW efter lang tids sygdom (Huijs, Koppes, Taris & Blonk, 2012). Dette studie er relevant for 

denne undersøgelse af hjernerystede medarbejdere, fordi den fokuserer på sygdomme i brede 

termer som fysiske eller psykiske - eller en blanding. Samtidig bygger studiet på 682 

respondenter, hvilket giver det en kvantitativ tyngde. Ifølge dette studie er RTW-forskningen 

inddelt i fire emner; sundhed, demografi, arbejdspladsens rolle i RTW og samfundets 

forventninger. Respondentgruppen er inddelt efter, om de har rapporteret sig som lidende af en 

fysisk eller psykisk sygdom, eller om der er tale om en blanding af disse to. Undersøgelsen 

viser, at der er forskel på, hvad der forudsiger RTW i forhold til, hvilken lidelse man 

rapporterer. For alle tre grupper gælder det, at delvis RTW og alder har betydning for fremtidig 

fuldtids-RTW (ibid.).  

 

Artiklens forfattere forklarer, at den positive effekt af delvis RTW kan skyldes, at den gradvise 

eksponering til arbejdspladsen giver medarbejderen en tro på, at det er muligt at opnå fuldtids-

RTW. Dette betyder altså, at man, uanset fraværsårsag, altid har gavn af en optrapning af sin 

arbejdstid. Den anden faktor, alder, viste, at medarbejdernes chance for fuldtids-RTW falder i 

takt med stigende alder. Dette kan både skyldes, at en ældre krop restituerer langsommere, men 

også at ældre medarbejdere er mindre motiverede til RTW (ibid.). Undersøgelsen er relevant, 

fordi den undersøger en stor gruppe mennesker, som har angivet en kombination af fysisk og 

psykisk sygdom, som årsagen til deres sygefravær. Dertil har denne gruppe større udfordringer 

ift. RTW end både dem, som har enten fysiske eller psykiske selvrapporterede årsager til 

sygefravær. Denne faktor er vigtig for vores opgave, fordi en hjernerystelse både består af 

fysiske og psykiske komponenter. Ifølge artiklens forfattere er årsagen, at den psykiske side 

sjældent behandles med samme opmærksomhed som den fysiske (Huijs, Koppes, Taris & 

Blonk 2012).  

RTW er også blevet undersøgt i en dansk kontekst. Stoltenberg og Skov (2010) har lavet et 

studie af langtidssygemeldte (mere end 8 uger) og deres chancer for at vende tilbage til deres 
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arbejde.1 Studiet viser, hvordan forskellige parametre påvirker chancen for RTW fra første 

sygedag til tre år senere. Studiet var lavet på tværs af seks kommuner sydvest for København 

med omkring 2000 deltagere med forskellige sygdomme, men også med forskellige 

demografiske faktorer, dvs. indkomst, etnicitet, alder, køn og uddannelsesniveau. Dette studie 

er relevant, fordi det har et højt antal respondenter og er foretaget i Danmark, og samtidig går 

det på tværs af alle slags sygdomme (Stoltenberg & Skov, 2010). 

 

Undersøgelsen viser overordnet, at kvinder over 50 år med lav uddannelsesgrad og lav 

indkomst har de dårligste chancer for RTW. Mere specifikt viser undersøgelsen, at 

medarbejdere over 50 år har de dårligste odds for RTW. Dette siger noget om, at faktorerne 

køn, alder og uddannelsesniveau skaber forskelle i chancerne for RTW, uafhængigt af sygdom 

(ibid.). Vores kvalitative undersøgelse kan ikke efterprøve dette, men det er værd at medtage, 

at disse faktorer har en effekt - også på hjernerystede medarbejdere. Derudover viste 

undersøgelsen, at chancerne for RTW afhænger af, hvilken kommune man bor i (ibid.). 

Specialet undersøger ikke medarbejderens hjælp fra vedkommendes kommune, og derfor kan 

vi ikke påvise i hvor høj grad det gælder for hjernerystede medarbejdere. Årsagen til at den 

hjernerystede medarbejderes kommune har en betydning er, at kommunen har mulighed for at 

henvise til forskellige behandlingstilbud, som kan få betydning for hvor hurtigt en syg 

medarbejder bliver raskmeldt. Til sidst viser undersøgelsen, at andelen af medarbejdere, som 

vender tilbage til arbejdet efter halvandet års sygemelding er stabiliseret. Dette betyder, at 

chancerne for RTW tilsyneladende er meget små efter halvandet års sygemelding. Derved kan 

man udlede, at det ikke er økonomisk rentabelt at fastholde en syg medarbejder efter halvandet 

års sygdom (Stoltenberg & Skov, 2010). 

 

Håndtering af syge medarbejdere 

I en artikel fra 2002 skitseres tre problemer i håndteringen af syge medarbejdere; vigtigheden 

af medarbejderes sundhed, manglende opmærksomhed på forskellige strategier til at få 

medarbejdere tilbage til arbejdspladsen, og hvordan ledere håndterer medarbejdere med lang 

                                                 
1 I undersøgelsesdesignet hedder det, at de ikke længere var på offentlig forsørgelse, og derfor 

antog man at de var i arbejde. 
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sygemelding (James, Cunningham & Dibben, 2002). Artiklen tager udgangspunkt i britiske 

forhold, men den er relevant for os, fordi den konkret undersøger forskellige strategier for 

håndtering af syge medarbejdere i praksis (ibid.). 

Artiklen gengiver Rhodes & Steers teori fra 1990, som forklarer at fravær på arbejdet 

overordnet kan skyldes to faktorer; Motivation og/eller mulighed. Mulighed omfatter alle de 

faktorer, der forhindrer én i at komme på arbejde (sygdom, familieforpligtelser eller lignende). 

Motivation forstås som alle de faktorer, som påvirker medarbejderens motivation. Af disse to 

faktorer har motivation løbet med størstedelen af opmærksomheden (Rhodes & Steers i James, 

Cunningham & Dibben, 2002). 

 

Undersøgelsen fra 2002 bygger blandt andet på Krause et als. (1998) artikel, som på baggrund 

af 13 empiriske studier konkluderer, at tilpasninger af arbejdspladsen eller arbejdsmængden 

halverer antallet af sygedage og fordobler sandsynligheden for at medarbejderen vender tilbage 

(James, Cunningham & Dibben, 2002). Disse studier viser, at hvis man som arbejdsplads giver 

den syge medarbejder mulighed for at komme tilbage, gennem f.eks. tilpassede arbejdsopgaver, 

har dette tiltag en stor effekt på RTW (ibid.).  

Undersøgelsen fandt, at det oftest var medarbejderens leder, og ikke HR, som var ansvarlig for 

at en syg medarbejdere hurtigere kunne vende tilbage til arbejdet (ibid.). For en tredjedel af 

organisationerne, var det ikke klart, hvordan lederne skulle håndtere langtidssygemeldte 

medarbejdere, og selv for ledere med klare guidelines, oplevedes flere udfordringer. 

Eksempelvis sker det, at guidelines ikke bliver overholdt, at ledere har berøringsangst overfor 

emnet, eller at lederen ikke mener, at der er noget at gøre for en syg medarbejder (ibid.). 

Det indikerer, at ledere ikke nødvendigvis ved, hvordan de skal håndtere hjernerystede 

medarbejdere, og at vejen til hurtigere RTW kan gå gennem uddannelse af virksomhedens 

ledere.   

 

Undersøgelsen viser også, at der tilsyneladende er en stor vilje fra ledernes side til at tilpasse 

især arbejdstiden, men også arbejdsopgaverne til de sygemeldte medarbejdere. Den mest 

almindelige forhindring for RTW er økonomiske begrænsninger, f.eks. at der ikke er noget 

budget til disse tiltag eller at omkostningerne ved tilpasningerne tages fra den enkelte afdelings 

budget. Andre medarbejdere i afdelingen, som bliver påvirket af medarbejderens ændrede 
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jobdesign er en anden udfordring for RTW, og ofte mangler der forståelse for medarbejderens 

situation (James, Cunningham & Dibben, 2002). 

 

Undersøgelsen konkluderer, at en stor del af organisationerne ikke har nogle faste processer til 

håndtering af langtidssygemeldte. Den konkluderer også, at der er uklarheder omkring, hvad 

der er lederens ansvar, og hvad der er HR’s ansvar. Forfatterne anerkender, at langvarigt 

sygefravær kan skyldes mange forskellige sygdomme, og at dette faktum gør det svært at lave 

fyldestgørende og meningsfulde processer. I stedet anbefaler de, at man som arbejdsgiver har 

en case-baseret tilgang til langtidssygemeldte medarbejdere, hvor man samler eksperter og 

ansvarshavere, f.eks. leder, HR-administration og HR Business Partner, og finder en samlet 

løsning, som er den bedste i den specifikke case. Den case-baserede tilgang kan løse 

problemerne, der muligvis opstår, når ansvaret udelukkende lægges hos lederen. Med den case-

baserede tilgang undgås også forskelsbehandling mellem langtidssyge medarbejdere, fordi 

erfaring vil kunne overføres mellem casene (ibid.). Balancen mellem at behandle medarbejdere 

lige, samtidigt med at alle tilfælde er forskellige, er en problematik, som behandles i analysen 

af hjernerystede medarbejdere. 

Denne artikel er relevant, fordi den bygger på et stort studie af, hvad man rent faktisk gør for at 

syge medarbejdere kan RTW. Konklusionerne i undersøgelsen er vigtige, fordi man ved dette 

studie har påvist, hvad andre studier også har vist; nemlig at ledere er dårligt rustede til at 

håndtere sygefravær, og at der er nogle forhindringer i forhold til budgettering, som 

besværliggør en hurtigere RTW (ibid.).  

 

EASY-modellen og datadrevet HR 

I en artikel fra 2016 beskrives det, hvordan sygefravær kan have flere årsager (Demou & Brown 

et al., 2016). Artiklen fokuserer på, hvordan arbejdsmiljø, private hændelser og forholdet 

mellem leder og medarbejder kan påvirke sygefravær (ibid.). Det er relevant, fordi disse forhold 

også påvirker, hvornår man kan vende tilbage fra en hjernerystelse. Derudover er artiklen 

relevant, fordi den kombinerer en casebaseret tilgang med dataindsamling, hvilket ikke har 

været tilfældet for andre af vores ovenfor nævnte artikler. Artiklen handler om en offentlig 

sundhedsorganisation med 11.000 ansatte og et sygefravær som, da det var højest i 2007, var 

på 7,35 %. De undersøger en model kaldet EASY, hvor hovedpointen er, at man som leder skal 
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holde kontakt med sin medarbejder de første ti dage efter sygemeldingen. Efter ti dage vil 

medarbejderen overgå til en case manager, som vil sende medarbejderen videre til en række 

sundhedstilbud, men som også skal føre statistik over forløbet og holde medarbejderens leder 

og HR orienteret. EASY-modellen ønsker at applicere en case-baseret tilgang til syge 

medarbejdere på samme måde, som de to ovenfor nævnte artikler, men på en mere 

systematiseret og kontrolleret måde (ibid.).  

Modellen understøtter, hvad James, Cunningham & Dibben (2002) viste, nemlig at 

medarbejderens leder også har et behov for løbende rådgivning og vejledning. Brugen af data 

er en hjørnesten i EASY-modellen, som vil sammenholde informationer om medarbejderens 

sygdom, fraværets længde, afdeling, leder etc. Dataindsamlingen giver mulighed for at gemme 

og evaluere forløb, og bruge denne data i fremtidige situationer, og kan derved understøtte 

håndteringen af sygemeldinger ved (Demou & Brown et al, 2016).  

 

Resultatet af EASY var både et faldende antal sygemeldinger, men også at 

gennemsnitssygemeldingen faldt fra 16,2 til 12,4 dage (fra år 1 i implementeringen af EASY 

til år 4). Artiklen viser, at en målrettet indsats fra leder, HR, sundhedsmyndighederne og 

medarbejderen har en målbar effekt på fravær, som varer længere end to uger. Dette er en 

undersøgelse som indikerer, at en casebaseret tilgang til lange sygemeldingsperioder er bedre 

end mere generiske procedure (ibid.), hvilket er samme konklusion som James, Cunningham 

& Dibben (2002) når frem til. 
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Specialets videnskabsteoretiske perspektiv 

Specialets fænomen opfattes i et socialkonstruktivistisk perspektiv, og det betyder, at der 

undersøges flere forskellige forståelser af HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere og 

dermed også HR’s professionalisme. Vi interesserer os for, hvordan individer samskaber et 

fænomen i en given kontekst, hvilket betyder, at sandhed og viden for os er perspektivistisk 

(Pedersen i Juul & Pedersen, 2012, s. 187-188). En kontekst består både af den fysiske situation 

og af sociale interaktioner. I samfundet opstår opfattelser af virkeligheden, som deles af 

flertallet, og dermed bliver disse opfattelser dominerende, selvom der stadig er tale om sociale 

konstruktioner (ibid. s. 190-191). Et socialkonstruktivistisk perspektiv fokuserer på at kaste lys 

over interessenter, antagelser og argumenter, som konstruerer den dominerende 

virkelighedsopfattelse og derigennem nærme sig en mere nuanceret forståelse af fænomenet 

(ibid. s. 190). 

Virkelighedsopfattelsen konstrueres af mennesket i konteksten og fortolkes individuelt i en 

vekselvirkning med den fælles kontekst. Derfor bliver en opfattelse en konstruktion af en 

individuel og en samskabt fortolkning. Socialkonstruktivisme kan uddybende beskrives ud fra 

fem karakteristika, som også kan sættes i relation til HR’s håndtering af hjernerystede 

medarbejdere (ibid. s. 201). 

 

For det første forholder vi os undersøgende til de opfattelser, som interviewpersonerne har 

(ibid.). Når HR-medarbejderne f.eks. beskriver stress og hjernerystelse som meget forskellige 

sygdomme, er vi bevidste om, at det er deres individuelle perspektiv, de taler ud fra, og at der 

derfor er andre mulige forståelser. Samtidig forholder vi os kritiske til de antagelser, som vi 

selv bringer ind i undersøgelsen. Vores forståelse af hvilke symptomer, som stammer fra 

hjernerystelse, har f.eks. en betydning for, hvad vi har spurgt ind til i interviews med 

hjernerystede medarbejdere, hvilket har påvirket vores endelige empiri. 

 

For det andet er en virkelighedsopfattelse historisk og kulturelt betinget, hvilket også betyder, 

at en forståelse bliver kontingent (ibid. s. 201-202). Det betyder, at interviewpersonernes 

forståelse af hjernerystelser, ikke er den samme nu, som den var for 10 år siden. Der er sket en 

ændring i danske mediers fokus på hjernerystelser, hvilket eksempelvis har betydning for den 
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kollektive forståelse af hjernerystelser. Tidligere omtaltes hjernerystelser ofte som en skade i 

forbindelse med kontaktsport, men de seneste år har der været en stigning i portrætteringer af 

mennesker, som har pådraget sig en langvarig hjernerystelse i forbindelse med 

hverdagsaktiviteter. Mediers fokus på hjernerystelser opstået under hverdagsaktiviteter 

påvirker den kollektive forståelse af, hvad der kan udløse en hjernerystelse, hvilket påvirker 

interviewpersonerne. HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere er også historisk og 

kulturelt betinget af, at det er blevet ‘normalt,’ at virksomheder skal hjælpe medarbejdere med 

at komme på arbejde efter sygdom. De danske regler om refusion og sygedagpenge har 

eksempelvis en betydning for hvordan arbejdsgiveren samarbejder med medarbejderen i en 

sygdomssituation. 

 

For det tredje konstrueres forståelse mellem mennesker på både et mikro- og et makroniveau 

(Pedersen i Juul & Pedersen, 2012, s. 202). Det sker eksempelvis på et mikroniveau for HR-

medarbejdere, når en hjernerystet medarbejder fortæller om, hvilke symptomer hun oplever. 

Derved udveksles opfattelser mellem HR-medarbejderen og den hjernerystede medarbejder af, 

hvilken symptomer en hjernerystelse består af. På et makroniveau har mediernes 

opmærksomhed på hjernerystelser en betydning for opfattelsen af hjernerystelser. 

 

For det fjerde har sproget en betydning (Ibid. s. 203). Begrebet hjernerystelse indeholder 

forskellige betydninger, som afhænger af den sammenhæng, som ordet bruges i. En HR-

medarbejders ordvalg i samtaler med en hjernerystet medarbejder er et udtryk for, at HR-

medarbejderen har en bestemt forståelse af hjernerystelser, som derfor former hendes sprog. 

Hvis HR-medarbejderen lægger vægt på, at medarbejderen skal forvente, at der kan gå flere 

måneder, før hun bliver rask, udtrykker HR-medarbejderen en forståelse af hjernerystelse som 

en langvarig sygdom. 

 

For det femte er der i udviklingen af forståelsen af HR’s håndtering af hjernerystede 

medarbejdere nogle ‘sandheder’, som fremstår mere legitime end andre (Ibid. s. 204). HR-

medarbejdere taler om hjernerystelser som alvorlige, og derved kan den forståelse fremstå som 

den mere legitime forståelse på et givent tidspunkt.  
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Vi forstår HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere som samskabt af antagelser om 

f.eks.: HR-faglighed, hjernerystede medarbejderes behov, virksomhedens strategi og hvilke 

symptomer en hjernerystelse består af. HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere er, som 

alle andre socialt konstruerede fænomener, en kompleks størrelse, og derfor er det relevant at 

undersøge det fra flere perspektiver. 

 

Vi bidrager med nogle analyser af, hvad forskellige antagelser om HR’s håndtering af 

hjernerystede medarbejdere kan have af konsekvenser. Udover at interviewpersonerne selv er 

med til at konstruere fænomenet, har vi også en andel i konstruktionen af vores opfattelse af 

fænomenet, eksempelvis i struktureringen af specialet gennem valg af teori og empiri (Pedersen 

i Juul & Pedersen, 2012, s. 188-189). På trods af det socialkonstruktivistiske perspektiv på HR’s 

håndtering af hjernerystede medarbejdere, anvendes Resource-based view og principper om 

datadrevet HR i analysen, som ikke bygger på en socialkonstruktivistisk vidensopfattelse.  

 

Kvalitetskriterier 

Undersøgelsen har været styret af fire kvalitetskriterier. For det første skal der være 

sammenhæng mellem delafsnit gennem hele specialet, hvorfor det eksempelvis skal være klart, 

hvordan afsnit hænger sammen. Det har været idealet at sikre sammenhæng mellem de 

forskellige afsnit som helhed, og derved ikke binde dem sammen vha. Metatekst. For det andet 

skal specialet vurderes ud fra konsistens i anvendelsen af begreber og teoridefinitioner, og 

derfor bruges eksempelvis kontekst kun ud fra en konstruktivistisk definition. For det tredje 

skal specialet være transparent, og derfor skal det fremgå tydeligt for læseren, hvordan 

analysefundene er fremkommet. Kriteriet om transparens kræver en nøje fremlægning af, 

hvilke valg vi har truffet, hvilke konsekvenser det har haft, og hvad vi har fravalgt (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010, s. 38-39). Det er dertil særligt kendetegnende for det socialkonstruktivistiske 

udgangspunkt, at der gennem specialet skal lægges vægt på refleksion og overvejelser omkring 

de valg, som vi har truffet (ibid. s. 49). Refleksioner går ud over de overvejelser, som knytter 

sig til transparenskriteriet, og handler om, hvordan vi som undersøgere påvirker vores 

fænomen. Påvirkningen sker både konkret, når vi laver interviews, men også mere implicit i 

f.eks. vores valg af teori, empiri og analyseemner.  
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Specialets metode 

Specialet er opbygget som en kvalitativ undersøgelse med semistrukturerede interviews. 

Kvalitativ metode muliggør en eksplorativ tilgang til HR’s håndtering af hjernerystede 

medarbejdere, og gennem analyse af udtalelser kan vi pege på, hvordan dette fænomen opfattes 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 17). Kvalitativ metode kan indfange, hvordan et fænomen 

afhænger af konteksten, hvilket er vigtigt for undersøgelsens social konstruktivistiske 

udgangspunkt, hvor viden netop konstrueres i konteksten som primært består af hjernerystede 

medarbejdere og HR (Järvinen & Mik-Meyer, 2017, s. 11).  

Undersøgelsen går i dybden med interviewpersonernes beskrivelser på et mikroniveau og 

dermed sikre, at fænomenet forstås i den kontekst, som det er oplevet i. Vi har fravalgt at 

inddrage den kvantitative metode, fordi vi undersøger forståelsen af, hvordan HR’s håndtering 

af hjernerystede medarbejdere kan fortolkes som et udtryk for professionalisme (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010, s. 16). Hvis den kvantitative metode blev inddraget ville det kræve, at HR’s 

håndtering af hjernerystede medarbejdere i højere grad skulle defineres på forhånd. Et eksempel 

på undersøgelsen eksisterende definition af emnet er, at alle de hjernerystede medarbejdere har 

fået deres hjernerystelse konstateret af en læge. At en hjernerystelse for interviewpersonerne er 

konstateret af en læge er derfor en præmis for denne undersøgelse af, hvordan hjernerystelser 

opfattes. Med denne præmis sættes begrænsninger for den eksplorative tilgang. Derudover 

forsøges det i videst muligt omfang at lade forståelsen af hjernerystelse stå åben for 

interviewpersonerne, således at de kan beskrive det med deres egne ord. Selvom 

interviewpersonerne beskriver deres oplevelser ud fra deres perspektiv, er vi opmærksomme 

på, at vores forestillinger om en hjernerystelse gennemgående vil påvirke vores analysefund 

(Kvale & Brinkmann, 2008, s. 48) . Eksempelvis er vi med til at forme interviewpersonernes 

udlægninger af deres oplevelser ud fra de spørgsmål vi stiller, og de emner vi følger op på. 

 

Præsentation af empiri 

Vi har valgt at lave i alt 12 interviews på baggrund af en semistruktureret interviewguide 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 65 og Kvale & Brinkmann, 2008, s. 45). Vi har, som tabellen 

viser, interviewet seks HR-medarbejdere, fem medarbejdere med hjernerystelse og to eksperter 

(se tabel 1) 
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Tabel 1 - Interviewpersoner 

Navn Virksomhed Type/rolle Bliver citeret i 

analysen 

Uddannelse Interview 

længde 

time.min.sek 

Xenia Ingeniørvirksomhed HR Ja Kandidatgrad 01.17 

Betina Interesseorganisation HR Ja Kandidatgrad 00.36 

Dorte og 

Hanne 

Finansiel virksomhed HR Nej Kontoruddannede 01.05 

Martin Finansiel virksomhed Medarbejder med 

hjernerystelse 

Ja Kandidatgrad 01.02 

Vibeke Advokatvirksomhed HR Ja Kandidatgrad 01.05 

Oliver Interesseorganisation Ekspert Nej Ukendt 01.08 

Ditte Finansiel virksomhed HR Ja Kandidatgrad 01.03 

Anne Advokatvirksomhed Medarbejder med 

hjernerystelse 

Ja Kandidatgrad 00.59 

Camilla Behandlingscenter Ekspert Nej Kandidatgrad 00.54 

Emma Advokatvirksomhed Medarbejder med 

hjernerystelse 

Ja Kandidatgrad 01.04 

Peter Advokatvirksomhed Medarbejder med 

hjernerystelse 

Ja Kandidatgrad 00.32 

Rikke Advokatvirksomhed Medarbejder med 

hjernerystelse 

Ja Kandidatgrad 00.53 

 

Der blev ikke analyseret på udtalelser fra de to eksperter (Oliver og Camilla), fordi vi vurderede, 

at deres perspektiv faldt uden for undersøgelsens fokus på HR’s håndtering. Derudover blev 

der ikke analyseret på udtalelser fra to HR-medarbejdere (Dorte og Hanne), fordi de primært 

fortalte om administrative processer, som gælder for alle tilfælde af sygdom og som 

medarbejderens leder er ansvarlig for. Dorte og Hanne havde indvilget i et interview, fordi de 
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havde haft telefonisk kontakt med en hjernerystet medarbejder, men det drejede sig om at 

medarbejderens leder havde lavet forkerte indtastninger i virksomhedens 

administrationssystem. Analysen bygger derfor på fire HR-medarbejdere fra fire forskellige 

virksomheder og fem hjernerystede medarbejdere fra to af virksomhederne.  

 

Ingeniørvirksomheden er en stor virksomhed, som både har faglærte og akademikere ansat. 

Xenia har været i ingeniørvirksomheden i flere år, og hun havde på interviewtidspunktet kun 

arbejdet med én hjernerystet medarbejder.  

Advokatvirksomheden er et større advokatkontor, som har håndteret flere tilfælde af 

hjernerystede medarbejdere de seneste år. Advokatvirksomheden har ifølge sin egen 

hjemmeside et højt fagligt niveau og der stilles derfor høje krav til medarbejderne.  

Den finansielle virksomhed er også en stor virksomhed, men Ditte havde på 

interviewtidspunktet kun arbejdet med en hjernerystet medarbejder. Den finansielle 

virksomhed har som en del af dens værdigrundlag en ambition om et sundt arbejdsmiljø med 

fokus på diversitet.  

Interesseorganisationen er en mellemstor virksomhed, som betragter sig selv som en vidende 

og kompetent sparringspartner for sine medlemmer. Betina er bekendt med to tilfælde af 

hjernerystelser i interesseorganisationen. 

 

Vi har begge afsøgt vores netværk for at finde frem til de ovennævnte interviewpersoner. Da 

hjernerystelser er et relativt nyt fænomen i HR regi og samtidig et personfølsomt emne, 

oplevede vi, at det var en udfordring at finde relevante interviewpersoner. Søgningen blev 

derfor bredt ud til både at inkludere tidligere og nuværende arbejdsgivere samt venner og 

bekendtes netværk. Det har haft den konsekvens, at det empiriske grundlag er blevet bredt ud 

over flere brancher og størrelser af virksomheder. Det har betydet, at undersøgelsens kontekst 

er anderledes, end hvis vi eksempelvis havde undersøgt forskellige virksomheder i samme 

branche, eller hvis virksomhederne havde ca. samme antal medarbejdere. Derudover bærer den 

samlede empiri præg af, at fire ud af fem hjernerystede medarbejdere arbejder i 

advokatvirksomheden. Derved bliver advokatvirksomheden og dennes kultur mere 
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repræsenteret, hvilket sandsynligvis har ‘skubbet’ analysen i retning af denne specifikke 

virksomheds udfordringer med hjernerystede medarbejder.  

Interesseorganisationen er Mette Borups arbejdsplads, og hun kender interviewpersonen 

personligt.  

Advokatvirksomheden blev fundet gennem Signe Sonnes netværk og de blev kontaktet via 

deres hjemmeside, hvor alle medarbejdere fremstår med navn, funktion og kontaktoplysninger. 

Der blev skrevet en e-mail til en tilfældig HR-medarbejder i advokatvirksomheden, som 

henviste os til Vibeke (HR-medarbejder). Det fremgik ikke af vores indledningsvise kontakt 

med Vibeke, at Sonne kender en af medarbejderne personligt, og derfor var Vibekes samtykke 

til interviewet ikke påvirket af Sonnes forbindelse til virksomheden. Kontakten til den 

finansielle virksomhed gik gennem en ekstern underviser på CBS, som også er ansat i den 

finansielle virksomhed, og derfor formidlede kontakten videre. De to eksperter blev begge 

kontaktet på mail via deres respektive organisations hjemmeside.  

 

HR-medarbejderne ville generelt gerne selv interviewes, men enkelte afviste at formidle videre 

kontakt til hjernerystede medarbejdere. Kontaktmetoden til hjernerystede medarbejdere har 

muligvis forhindret os i at få kontakt til hjernerystede medarbejdere, som har haft en negativ 

oplevelse med HR, fordi HR selv har haft mulighed for at vælge cases ud. Det kunne muligvis 

have givet os et andet billede af HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere, hvis vi 

kontaktede de hjernerystede medarbejdere direkte. 

 

Interviewguide 

Undersøgelsen bygger på empiri indsamlet vha. semistrukturerede interviews (Kvale & 

Brinkmann, 2008, s. 30). Det betyder, at det var idealet at afdække det dybdegående og 

nuancerede billede af interviewpersonernes opfattelser af HR’s håndtering af hjernerystede 

medarbejdere, og samtidig styre interviewpersonernes fortællinger med udvalgte temaer (ibid.).  

 

Det kvalitative forskningsinterview består af syv faser; tematisering (emneopdeling), design, 

interview, transskribering, analyse, verifikation og rapportering (ibid. s. 117). De første fem 

faser har været strukturerende for interviewprocessen i undersøgelsen. Ved anvendelsen af det 
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kvalitative forskningsinterview er det vores opgave at give interviewpersonen mulighed for at 

beskrive situationen frit, hvilket vi har valgt at gøre på baggrund af en semistruktureret 

interviewguide (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 44-46 og 225-228). Den semistrukturerede 

interviewguide giver mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, som passer til den konkrete 

interviewsituation, hvilket hænger sammen med vores socialkonstruktivistiske afsæt (Justesen 

& Mik-Meyer, 2010, s. 43). Det kom eksempelvis til udtryk, hvis interviewpersonerne drejede 

interviewet hen på andre emner som f.eks. rekruttering. Her undlod vi at stille opfølgende 

spørgsmål, og i stedet blev der stillet et nyt spørgsmål fra interviewguiden, fordi rekruttering 

var et emne, som lå for langt fra undersøgelsens fænomen.   

 

Empirien udgøres af både HR-medarbejdere, hjernerystede medarbejdere og eksperter, hvilket 

har en betydning for interviewguidens udformning. Det var ikke interessant at stille de samme 

spørgsmål til en HR-medarbejder og en hjernerystet medarbejder, fordi deres situation og rolle 

er forskellig. Derfor blev der udarbejdet forskellige interviewguides tilpasset typen af 

interviewperson (se tabel 1). I udarbejdningen af de tre forskellige interviewguides blev sproget 

og formuleringerne også tilpasset efter interviewpersonerne, således at vi ikke anvendte HR-

termer, når vi talte med hjernerystede medarbejdere. Derudover blev teoretiske vendinger og 

begreber frasorteret, fordi interviewpersonerne ville have nemmere ved at svare på spørgsmål, 

formuleret i deres vante sprog (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 152-155). Selvom der naturligt 

blev foretaget mindre justeringer undervejs i selve det semistrukturerede interview, blev der 

taget udgangspunkt i samme interviewguides gennem empiriindsamlingen. 

Interviewene blev ensrettet i forhold til specialets overordnede formål og problemformulering 

ved at emneopdele interviewguiden og formulere ca. fem åbne spørgsmål under hvert emne 

(Kvale & Brinkmann, 2008, s. 125 & s. 151). Inden formuleringen af spørgsmål blev teorier, 

avisartikler, og relevant forskning afsøgt (se SOA-afsnit) for at skabe et privilegeret 

udgangspunkt. 

 

Derudover var spørgeteknikker styrende for selve formuleringen af spørgsmålene. 

Interviewguiden indeholder til at starte med et åbent formuleret og indledende spørgsmål, der 

gav interviewpersonen lejlighed til at fortælle om sig selv (ibid., s. 155-156). Herefter følger 
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spørgsmål fra interviewguiden blandet med specificerede, indirekte, opfølgende og sonderende 

spørgsmål, hvor anvendelsen af disse blev bestemt af den konkrete interviewsituation (Kvale 

& Brinkmann, 2008, s. 155-156).  

Nedenfor ses eksempler på spørgsmål fra konkrete interviewsituationer: 

Uddybende spørgsmål: Hvordan var det, at du fik det dårligere og dårligere? 

Opklarende spørgsmål: R: men jeg startede kun på fire timer om ugen, hvilket var sindssygt... 

M: hvorfor var det sindssygt? 

Sonderende spørgsmål: Det er også, som om du bliver lidt berørt af det nu? 

Vi har valgt at anvende disse typer af spørgsmål, for at skabe refleksioner hos 

interviewpersoner, som kunne være interessante i analysen (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 

74) og samtidig for at skabe en tillidsfuld interviewsituation. 

 

Det første interview blev udført som et pilotinterview, hvilket betyder, at vi afprøvede første 

udkast af interviewguiden, hvorefter der blev foretaget ændringer i de emner, der ikke 

fungerede (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 60). Pilotinterviewet gjorde os opmærksomme på 

arbejdsgiverens afledte omkostninger ved sygdomshåndtering. Det ledte til opmærksomhed på 

budgettering og HR’s opfattelse af medarbejderens værdiskabelse, hvilket efterfølgende blev 

skrevet ind i interviewguiden. Samtidig indeholdt første udkast til interviewguiden spørgsmål, 

der handlede om 120-dages reglens betydning i forbindelse med opsigelse. Efter interviewet 

med Xenia stod det klart, at det ikke ville være relevant for vores analyse, hvorfor disse 

spørgsmål blev fjernet.  

 

Interviewsituationen 

Alle interviews blev indledt med en præsentation af os, undersøgelsen, og hvordan interviewet 

som udgangspunkt ville forløbe. Præsentationens formål var at skabe en tillidsfuld 

interviewsituation, hvor interviewpersonerne følte sig godt tilpas, således at de ønskede at 

udfolde deres oplevelser med HR og hjernerystelser (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 48).  

Sonne nævnte i interviewene i advokatvirksomheden, at hun har en relation til en medarbejder 

i virksomheden. Hun lagde vægt på, at det ikke ville få betydning for interviewpersonernes 
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anonymitet. Vi vurderede, at det var etisk korrekt at fortælle om Sonnes forudgående kendskab 

til virksomheden, fordi det kunne få en betydning for de uddybende spørgsmål som Sonne 

stillede i interviewsituationen. Sonnes kendskab til advokatvirksomheden er en præmis for 

interviewsituationen og undersøgelsen som helhed, men Signe har intet personligt kendskab til 

interviewpersonerne. 

Tilsvarende arbejder Borup sammen med HR-medarbejderen fra interesseorganisationen 

(Betina), hvilket har bevirket, at dette interview har en anderledes præmis end de øvrige 

interviews. Interviewet med Betina er det eneste interview, hvor en af os har kendt 

interviewpersonen personligt. Betinas interview varede ca. halvt så lang tid (36 min.), som de 

fleste øvrige interview. Det kan muligvis være en indikation på, at Betina var mere 

tilbageholdende, fordi vi efterspurgte fortrolige oplysninger om en hjernerystet medarbejder, 

som er Borups kollega. Vi bad Betina om at udlevere fortrolige og personfølsomme 

oplysninger, som Borup potentielt nemt kan videregive, fordi hun har adgang til andre 

medarbejdere i virksomheden. Det kan også have haft en betydning at Borup har været i praktik 

og ansat som studentermedhjælper i Betinas HR afdeling. Borup er derved positioneret, både 

som en tidligere medarbejder i HR og nuværende medarbejder i organisationen, og samtidig 

som en studerende, der kritisk undersøger Betinas proces for håndtering af hjernerystede 

medarbejdere. Borups positionering er ikke en fejlkilde, men det har en betydning, fordi Betina 

har anderledes interviewforudsætninger end de øvrige interviewpersoner. 

Efter den indledende præsentation indledte vi med at stille et åbent spørgsmål til 

interviewpersonen: 

 

S: Vil du ikke fortælle lidt om dig selv? 

R: jo, jeg er 32 år (griner) og advokat, og har jo så selvfølgelig læst jura, jeg startede 

på uddannelsen i 2007, hvor jeg først tog bacheloren, og efter det tog jeg en anden 

uddannelse i New York, og så tog jeg hjem og tog den danske kandidat, og så ja, lige 

efter jeg stoppede, så startede jeg som advokatfuldmægtig herinde og har været her 

siden, og haft en række forskellige studenterjobs, jeg ved ikke hvor relevant det er, men 
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jeg har selvfølgelig arbejdet en del ved siden af studiet, ja, bor på Frederiksberg…ja, 

jeg ved ikke, om der er mere... 

S: næ, det er meget godt. Du har haft en hjernerystelse, vil du fortælle fra starten, hvad 

det var, der skete? 

 

Det åbne spørgsmål har til formål at give os nogle demografiske baggrundsoplysninger og 

skabe tillid hos interviewpersonen. Herefter spørges konkret efter beskrivelser af selve 

hjernerystelsesforløbet med ønsket om en kronologisk opbygning for at gøre forløbet 

overskueligt at fortælle om og nemmere at følge for os som interviewere. Det har været et ideal 

at bevare en ikke-vidende og åben position, følge op på stillede spørgsmål og svar vha. pauser, 

mimik og uddybende spørgsmål, og samtidig være bevidste om sensitiviteten i 

interviewsituationen (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 159-160). Flere af de hjernerystede 

medarbejdere reagerede følelsesmæssigt ved både at grine, græde og blive frustrerede under 

interviewene. Vi anerkendte, at undersøgelsens emne er følsomt og personligt ved at berolige 

interviewpersonerne, fordi vi gerne ville opfordre dem til at fortsætte fortællingen om deres 

hjernerystelsesforløb. 

 

Eksempel på en følelsesmæssig episode: 

R: ... men altså jeg accepterede det, jeg havde rigtig svært ved det, jeg brød fuldstændig 

sammen … 

S: det er også som om, at du bliver lidt berørt af det nu? 

R: ja, jeg bliver meget berørt af det stadigvæk, ja... ja, det var et hårdt forløb (er meget 

berørt og fælder tårer) ja, det er stadigvæk tæt på, jeg tror det er enormt hårdt det der 

med at man, man har altid været vant til at være sindssyg ambitiøs 

 

Alle interviews foregik i lukkede mødelokaler på interviewpersonernes arbejdsplads. De 

lukkede mødelokaler har muligvis haft en betydning for fortroligheden, og hvad 

interviewpersonerne har fortalt. Interviewene er foregået i trygge rammer på 

interviewpersonernes arbejdsplads, hvilket muligvis har haft en betydning for deres svar, 
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således at det måske har præget deres udtalelser om deres arbejdsplads positivt. En 

interviewperson foreslog, at interviewet kunne foregå på CBS, men vi foreslog i stedet, at 

interviewet kunne foregå på hans arbejdsplads, fordi vi havde en ambition om, at 

empiriindsamlingen skulle foregå under så konsistente forhold som muligt. 

Pilotinterviewet varede ca. en time, hvilket viste sig at være en passende mængde tid til at 

afdække interviewpersonens oplevelser fyldestgørende og derfor blev det den estimerede 

længde for de efterfølgende interviews.  

 

Databehandling  

Den indsamlede empiri har gennemgået en datareduktionsproces inspireret af Järvinen & Mik-

Meyer (2017, s. 16) og Kvale & Brinkmann (2008): Transskribering, gennemlytning og 

krydslæsning, identifikation af temaer, farvekodning, krydslæsning ift. overlappende 

farvekodning, identifikation af spændinger inden for hver overlappende farvekodning og valg 

af citater fra overlappende farvekodning til analysen. Empirien har gennemgået denne proces, 

fordi indsamlingen af empiri foranledigede store mængder af data, som krævede en 

kondensering, således at de mest interessante citater kunne indgå i analysen (Järvinen & Mik-

Meyer, 2017, s. 16). 

Alle interviews skulle som udgangspunkt transskriberes. Vi delte de båndede interviews op, og 

efter transskriberingerne blev de læst og lyttet igennem af os begge med henblik på at sikre 

korrekthed i ordlyd og detaljer. Eksempelvis var det vigtigt at transskribere latter, gråd og 

frustrationer, fordi vi ønskede at analysere på identitetsændringer, og derfor ville 

følelsesmæssige reaktioner i den forbindelse få en betydning. (Se eksempel på uddrag af 

transskriberet interview i bilag 1). I en transskription oversættes talesproget til skriftsprog 

(Kvale & Brinkmann, 2008, s. 199-200), og i oversættelsen går kontekstuelle faktorer tabt, fordi 

der foregår et socialt samspil mellem interviewer og interviewperson, som ikke kan oversættes 

tilstrækkeligt fyldestgørende (ibid.).  I analysen, der bunder i de transskriberede interviews, har 

vi derfor været opmærksomme på, at empirien bestod både af vores opfattelse af 

interviewsituation, de båndede interviews og den skriftlige transskribering (ibid., s. 200). 
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Efter gennemlæsninger af transskriberingerne identificerede vi interessante emner, som kunne 

analyseres nærmere. Emnerne blev kredset ind i en fælles diskussion og refleksion over, hvilke 

temaer der gik igen i de forskellige interviews, og hvilke der umiddelbart var spændinger og 

kontraster i. Vi fornemmede således, at der kunne være substans i emnerne i tabel 2. Emnerne 

blev tildelt farvekoder: 

 

Tabel 2 

Økonomi Rød 

Ledelse Grøn 

HR’s rolle Blå 

Viden Lyserød 

HR’s forståelse Orange 

Stress vs. hjernerystelse Gul 

Herefter blev transskriberingerne læst igennem endnu en gang og afsnit blev markeret med 

farvekoderne. Herefter blev farvekodningen gennemgået, og vi sørgede for, at der var enighed 

om de områder med fælles farvekodning med idealet om at komme tættere på et fælles 

perspektiv at analysere ud fra. 

 

Arbejdsprocessen  

Vi har kontinuerligt reflekteret og afprøvet forskellige ideer for herefter enten at udforske idéen 

yderligere eller forkaste den. Samtidig er der i analyseprocessen flere gange fremkommet nye 

perspektiver på HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere gennem fortolkninger af både 

teorier og interviewpersoners udtalelser.  Udarbejdelsen af problemformuleringen startede som 

et ønske om at undersøge HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere ud fra forskellige 
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teoretiske perspektiver, men i løbet af analyseprocessen blev det klart, at problemformuleringen 

manglede et bredere perspektiv på HR. Ved at inddrage HR’s professionalisme blev det muligt 

at betragte HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere som et udtryk for hvad HR’s 

professionalisme består af. Arbejdet med teoriafsnittet er et eksempel på, hvordan vi generelt 

har arbejdet eksplorativt. 

Det første udkast til teoriafsnit indeholdt følgende teorier: psykologisk kontrakt, Resource-

based view (RBV), kapabiliteter og sensemaking. Psykologisk kontrakt kunne hjælpe os til at 

forstå, hvordan hjernerystelser påvirker de gensidige forventninger mellem HR og den 

hjernerystede medarbejder i en længere sygdomsperiode. RBV blev inddraget, fordi teorien 

kunne hjælpe os med at forstå, hvordan HR håndterer en hjernerystet medarbejderen i et 

økonomisk perspektiv. Kapabiliteter blev inkluderet, fordi det kunne hjælpe os til at forstå 

medarbejderen som en del af virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Sensemaking var 

relevant, fordi vi vha. denne teori kunne analysere forståelsen af HR’s håndtering af 

hjernerystede medarbejdere som skabt mellem mennesker i en social kontekst. 

Efter indsamling af empiri vurderede vi, at psykologisk kontrakt ikke kunne belyse HR’s 

håndtering af hjernerystede medarbejdere. Empirien indeholdt ikke, som forventet, udtalelser 

om ændringer i forventninger mellem HR og hjernerystede medarbejdere, og derfor blev det 

besluttet at opgive teorien. Imidlertid blev den psykologiske kontrakt relevant i 

perspektiveringen, fordi vi efter analyseprocessen blev opmærksomme på, hvordan 

tillidsbegrebet i den psykologiske kontrakt kan være relevant. 

Efter videre arbejde med kapabiliteter og RBV blev vi opmærksomme på, at der i undersøgelsen 

er et stort overlap mellem teorierne. Begge teorier baseres på en antagelse om, at medarbejderen 

kan være en strategisk ressource, men ingen af teorierne identificerer, hvilke kriterier som skal 

opfyldes, for at medarbejderen kan karakteriseres som en strategisk ressource. Analysen 

manglede en instrumentel model, som kunne oversætte antagelsen om at medarbejderen kan 

være en strategisk ressource til konkrete kriterier, som medarbejderen kan vurderes ud fra. 

VRIO-modellen bygger RBV og opstiller kriterier til at vurdere om medarbejderen er en 

strategisk ressource, og derfor blev den inddraget i stedet for kapabiliteter.  
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Temaet om viden og erfaring blev tydeligt gennem indsamling og bearbejdningen af empirien 

og til at inddrage det i analysen, var der behov for yderligere at kvalificere teoriafsnittet. 

Heuristikker kunne hjælpe os med at analysere på HR’s brug af erfaringer. Ved at inddrage 

principper om datadrevet HR var det muligt at analysere på HR’s anvendelse af egen erfaring 

og evidensbaseret viden, og hvilke konsekvenser det har for HR’s håndtering af hjernerystede 

medarbejdere. 

I arbejdet med HR’s økonomiske forståelse af hjernerystede medarbejdere, blev vi 

opmærksomme på at RBV og VRIO-modellen ikke kan fange HR-medarbejdernes etisk-

økonomiske overvejelser. Derfor blev CSR-perspektivet inddraget til at belyse, hvordan HR 

kan forstå en hjernerystet medarbejder som en del af en CSR-strategi. CSR kunne hjælpe os til 

at forstå, hvorfor HR-medarbejderne i empirien lagde vægt på andre værdier end de direkte, 

kortsigtede og økonomiske (VRIO). 

Refleksivitet og en iterativ tilgang til eget arbejde har været gennemgående for alle afsnit i 

specialet. Udover teoriafsnittet er analyseprocessen også illustrativ i forhold til at belyse, 

hvordan undersøgelsen er eksplorativ og hvordan analysefundene er fremkommet. 

Analyseopbygning 

Analysen er opbygget efter en klassisk argumentationsmodel. Der blev identificeret spændinger 

inden for de seks farvekoder, som herefter dannede udgangspunkt for analysens påstande, som 

blev underbygget af citater fra transskriptionerne.  

I første udkast indeholdt analysen 11 påstande inden for tre overordnede temaer; 

Værdiskabelse, Viden og De hjernerystede medarbejdere. De 11 påstande manglede en fælles 

retning, og efter overvejelser blev det klart, at analysens påstande alle kunne betragtes som 

udtryk for HR’s professionalisme. Analysens endelige opbygning er skitseret i illustration 1. 
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Illustration 2 - Analyseopbygning 

 

De 11 påstande blev kondenseret til ni, som dog stadig er ordnet efter de oprindelige tre temaer. 

Udover at analysens overordnede struktur blev ændret, blev analysepåstandene omskrevet efter 

en struktur af korte og lange citater. Korte citater indikerer tendenser, eksempelvis at der er en 

generel opfattelse fra flere interviewpersoner af, at stress og hjernerystelse skal håndteres 

forskelligt fra HR’s side. Ved brug af et langt citat (block quotes) fra en interviewperson, 

udfoldes belægget mere nuanceret, eksempelvis hvilke faktorer lægges vægt på i 

stresshåndtering. I analysen af lange citater lægges vægt på ordvalg, gentagelser og grammatisk 

greb. Det har været en prioritet at lange citater ikke skulle fylde mere end en halv side, da der 

ellers er risiko for, at det bliver uklart, hvad der udgør citatets pointe (Kvale & Brinkmann 2008, 

s. 306). Hvert af de tre analysetemaer afsluttes med en delkonklusion, som samler 

analysefundene. 

HRs professionalisme

De hjernerystede 
medarbejdere

Arbejdstid

Arbejdsidentitet

HR i medarbejdernes 
perspektiv

Viden og engagement

HR-medarbejdernes 
forhold til viden 

HR-medarbejdernes 
forhold til erfaring 

Stress, hjernerystelser 
og engagement

Værdiskabelse

Medarbejderne som 
strategisk ressource

Signalværdi

HR's rolle i CSR
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Etiske overvejelser 

Det blev grundigt diskuteret, hvorvidt interviewpersonerne skulle anonymiseres eller om 

specialet skulle fortrolighedsstemples ved aflevering ud fra overvejelser om 

interviewpersonernes indbyrdes kendskab til hinanden. 

 

Vi er opmærksomme på, at der kan være usikkerhed, om hvorvidt udtalelser fra 

interviewpersonerne kan få negative konsekvenser for dem (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 

51). Som tidligere nævnt lovede vi interviewpersonerne anonymitet, fordi det kunne skabe 

tryghed i interviewsituationen. Løftet om anonymitet forøgede også chancerne for, at de i første 

omgang ville indvilge i at lade sig interviewe.  

Derudover har nogle af interviewpersonerne muligvis kendskab til hinanden, fordi de arbejder 

samme sted. Med henblik på at interviewet ikke må få negative konsekvenser for dem, vil det 

være i overensstemmelse med god forskningsetik at anonymisere dem. Interviewpersonernes 

og virksomhedernes navne er ændret, og uddannelsesmæssige baggrunde og arbejdstitel er 

sløret, og alder og bo kommune er udeladt af hensyn til at specifikke udtalelser ikke kan hægtes 

op på bestemte personer (se tabel 1).  

Vi har valgt at anonymisere interviewpersonerne, fordi vi gerne vil dele specialets fund med 

interviewpersonerne og andre med interesse i HR. Specialets fund har ledt os til nye spørgsmål, 

som er interessante at undersøge yderligere. Derudover er specialets sigte at undersøge HR’s 

håndtering af hjernerystede medarbejder som udtryk for professionalisme på et generelt niveau 

i virksomheder, og derfor er hverken personerne eller virksomhederne afgørende for specialets 

fund. På denne baggrund har vi valgt at anonymisere i stedet for at fortrolighedsstemple. 

 

Inden interviewets start blev interviewpersonerne informeret om, hvad interviewet umiddelbart 

ville handle om, og interviewets forløb. Det gav interviewpersonerne mulighed for at føle sig 

godt tilpas i situationen (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 89-90). Interviewene med de 

hjernerystede medarbejdere blev desuden gjort mulige af deres HR-afdelinger, hvorfor de 

hjernerystede har fået mulighed for at afgive samtykke.  

Alle interviews er optaget på to telefoner og er herefter blevet hurtigst muligt transskriberet i 

anonymiseret form og uploadet i vores specialemappe i Google Docs. Transskriberingerne blev 
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ikke udleveret til interviewpersonerne, fordi de var en direkte oversættelse fra tale til skrift med 

et højt detaljeniveau, og det derfor ikke syntes nødvendigt at få bekræftet korrektheden af 

interviewpersonerne selv. Vi valgte i stedet at sikre korrektheden ved at læse hinandens 

transskriberinger igennem samtidig med en ekstra gennemlytning. 
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Specialets teori 

Nedenstående teoretisering er vores opfattelse af, hvilke teorier, der har relevans ift. at besvare 

problemformuleringen. Vi har udvalgt henholdsvis Ressource-based view (RBV), CSR, 

Datadrevet HR og Sensemaking teori. 

 

Resource-based view 

Resource-based view (RBV) er en teori, der vægter et strategisk perspektiv, hvor 

virksomhedens unikke konkurrencefordel udgøres af kombinationen af virksomhedens egne 

ressourcer (Boxall & Purcell, 2016, s. 82-84). Disse ressourcer vil vi benævne strategiske 

ressourcer, fordi de udgør en strategisk fordel i konkurrencen med andre virksomheder. RBV 

peger på, hvilke af virksomhedens ressourcer, der er strategiske og derfor kan bidrage til 

sustainable competitive advantage (SCA) (Barney et. al., 1991). Det betyder, at teorien antager, 

at den fordel som opnås, ikke umiddelbart kan kopieres af konkurrerende virksomheder, fordi 

ressourcer inden for RBV antages at være heterogene og immobile (ibid.).  

 

Da vi anskuer den enkelte medarbejder som en ressource, betyder denne teori, at vi ser 

medarbejdernes kompetencer som heterogene og immobile i mødet med en bestemt 

virksomhedskultur og processer (Boxall & Purcell, 2016, s. 82-84). Derfor er det ikke den 

enkelte medarbejder der i sig selv er en sustainable competitive advantage, men medarbejderen 

kan være en vigtig del af det. Ressourcer kan overordnet inddeles i tre former for kapital; fysisk, 

human og organisatorisk. Den humane kapital defineres i teorien således: “Human capital 

includes the training, experience, judgement, intelligence, relationships, and insight of the 

individual (i kursiv) managers and workers in a firm (Barney, 1991, s. 101). Vores analyse 

tager derfor udgangspunkt i, at den enkelte medarbejder er en del af humankapitalen (ibid.), 

som vi antager, at HR forholder sig til på et individniveau. Vores hjernerystede 

interviewpersoner er alle vidensmedarbejdere, som har en lang uddannelse, er specialiserede 

og har virksomhedsspecifikke kompetencer. I vores casevirksomheder er den humane kapital 

afgørende for virksomhedens produkt (f.eks. advokatydelser).  Ud over human kapital spiller 

den organisatoriske kapital også en vigtig rolle for, hvordan man i HR håndterer sygdomsforløb. 

Den organisatoriske kapital er et begreb, der indfanger alle de processer og 
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incitamentsstrukturer i en virksomhed, der har betydning for, hvordan en hjernerystet 

medarbejders sygdomshåndtering forløber (Barney, 1991). 

 

VRIO-modellen er en trappemodel, som beskriver fire kriterier, som en ressource i en 

virksomhed skal leve op til for at være en strategisk ressource og derfor bidrage til sustainable 

competitive advantage (SCA) (Barney, 1991, Barney, 1995). Det er muligt at analysere 

individers handlinger ud fra VRIO-modellen, fordi ressourcer i denne model også kan indfange 

medarbejderes handlinger. Det betyder, at hvis medarbejdere overordnet set opfattes som en 

strategisk ressource, så kan den enkelte medarbejder også analyseres ud fra kriterierne.   En 

ressource er strategisk vigtig, hvis den opfylder fire kriterier; at være værdifuld (V), sjælden 

(R), svær at imitere (I) og samtidig i stand til at skabe værdi for organisationen (O), hvilket 

tilsammen udgør VRIO-modellen (Barney, 1995).  

      

    

 

Når en ressource kan karakteriseres som værdifuld betyder det, at ressourcen muliggør, at 

virksomheden kan implementere en strategi, der øger virksomhedens effektivitet (Barney, 

1991, s. 106). På vores individniveau er det svært at vurdere om en medarbejder eksplicit 

bidrager til virksomhedens strategi, men det er vores antagelse, at medarbejderen er ansat, fordi 

vedkommende skaber værdi for virksomheden. Vi anvender kriteriet til at analysere HR’s 

vurdering af, om en medarbejder kan være værdifuld for virksomheden efter 

hjernerystelsesforløbet. 

 

Illustration 3 (business-to-you.com) 
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Hvis en ressource er sjælden, betyder det, at den ikke er tilgængelig i det omfang som branchen 

efterspørger, og at efterspørgslen derfor overstiger udbuddet (Barney, 1991, s. 107). Kriteriet 

om sjældenhed på medarbejderniveau bliver en konkret vurdering af muligheden for, at HR 

eksempelvis kan finde en tilsvarende medarbejder som erstatning for den hjernerystede 

medarbejder. 

 

Ressourcer, som er svære at imitere, er ikke mulige at efterligne for konkurrerende 

virksomheder (ibid. s. 107-108). Hvis det ikke skal være muligt at efterligne en ressource, skal 

det være svært at gennemskue, hvordan den er opstået. Der er overordnet tre forklaringer, som 

beskriver hvorfor en ressource er svær at imitere; historisk afhængighed, kausal flertydighed 

og social kompleksitet. Et eksempel på en ressource, som er svær at imitere kan være en 

medarbejders virksomhedsspecifikke kompetencer. En bestemt virksomhedsspecifik 

kompetence kan være opbygget hos en medarbejder ved, at vedkommende har været ansat i en 

længere årrække, hvorfor det er svært at definere, hvilke særlige hændelser, som har resulteret 

i den virksomhedsspecifikke kompetence. Samtidig er kompetencen opstået i et sammenspil 

med de øvrige medarbejdere, hvilket belyses af social kompleksitet (ibid.). 

 

En medarbejder skal som sidste kriterium være i stand til at skabe værdi for organisationen. 

Dette kriterium fokuserer på at organisationen skal være i stand til at udnytte den ressource, 

som medarbejderen er, og skabe rammer, hvori medarbejderen kan bruge sine kompetencer. 

Hvis organisationen ikke er i stand til det, bliver medarbejderen en unused strategic advantage 

jf. VRIO (Barney, 1995). En organisation kan eksempelvis give mulighed for, at en syg 

medarbejder kan komme i fleksjob og dermed igen skabe værdi for organisationen, i det omfang 

medarbejderen er i stand til det. 

 

Det er klart, at en enkelt medarbejder ikke kan være bærende for en virksomheds overordnede 

SCA, men vi vil bruge VRIO til at betragte, hvordan HR i de forskellige virksomheder anskuer 

deres medarbejdere i forhold til den fortsatte ansættelse. Processen for håndtering af de 

hjernerystede medarbejdere og deres sygdomsforløb er afledt af den måde, hvorpå HR anskuer 

medarbejderne. HR bør ud fra et RBV-perspektiv håndtere medarbejdere anderledes, hvis de er 

en del af en særligt vigtig gruppe, som er VRIO (Lepak & Snell 1999 i Boxall & Purcell, 2016). 
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VRIO kan pege på strategiske argumenter for, at det kan betale sig at fastholde medarbejderen, 

selvom vedkommende er sygemeldt over en længere periode. En medarbejder som lever op til 

alle fire VRIO-kriterier kan potentielt være sygemeldt længe før at omkostningerne ved 

sygemeldingen overstiger omkostningerne ved at finde en erstatning, hvis dette overhoved er 

en mulighed. Omvendt kan VRIO også pege på, at det ikke kan betale sig at fastholde en 

sygemeldt medarbejder, hvis ikke medarbejderen har VRIO-egenskaber. VRIO-modellen 

fanger desuden, at en enkeltstående medarbejder ikke kan være en SCA i sig selv, men at der 

er behov for en organisation, som benytter medarbejderens strategiske potentiale (Boxall & 

Purcell, 2016, s. 98). 

 

Vi bruger RBV til at identificere, hvordan medarbejderne kan være strategiske ressourcer i 

vidensvirksomheder - uanset hvilken overordnet strategi man har. Derudover kan RBV hjælpe 

os med at forstå og diskutere de økonomiske overvejelser og beslutninger vedrørende en 

hjernerystet medarbejder. Derved bliver håndteringen af forløbet med en syg medarbejder en 

opgave, som ikke længere er en ren HR-driftsopgave. Virksomhedens rolle (her HR) er vigtig, 

fordi specialets bagvedliggende tese er, at det har strategisk betydning, hvordan man håndterer 

sygdomsforløbene hos hjernerystede medarbejdere. 

 

Corporate Social Responsibility - CSR 

CSR er virksomhedens frivillige initiativer til at tage et socialt ansvar over for interessenter 

internt og eksternt (Valentin, 2011). CSR handler om, at virksomheder kan leve op til moderne 

samfundskrav ved indarbejde etiske overvejelser i deres eksisterende økonomisk tankegang 

(ibid. s. 50-51). CSR kan både optræde som etiske bevæggrunde, som ikke tjener noget højere 

økonomisk formål, men det kan også være en del af en økonomisk strategi, hvor formålet er at 

skabe sustainable competitive advantage (Jamali et. al., 2015). 

 

I en dansk kontekst skal der skelnes mellem implicit CSR og eksplicit CSR. Implicit CSR 

opstår, når en virksomhed bliver præget af samfundsnormer og den sociale kontekst, og gennem 

normerne deltager i social ansvarlighed uden aktivt at tage stilling til det (Valentin, 2011, s. 39-

40). Det vil være tilfældet for de fleste af vores case-virksomheder, fordi de netop agerer i et 

dansk marked og fremstår socialt ansvarlige i deres almene tilstedeværelse – uden nødvendigvis 
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at omtale det som CSR. Eksplicit CSR opstår, når virksomheden aktivt og frivilligt tager stilling 

til at tage et socialt ansvar og indlejrer det i virksomhedens strategi og processer (Valentin, 

2011, s. 39-40) 

I et CSR-perspektiv er virksomheden en social organisme, som indgår et samfund, men den 

sociale ansvarlighed er ikke blot rettet mod at leve op til et vagt samfundsansvar (ibid., s. 49). 

Virksomhedens sociale ansvar forstås i forhold til dens interessenter, hvilket udover 

ejere/aktionærer i en CSR sammenhæng også indebærer medarbejdere, leverandører og kunder 

mv. Det er derfor virksomhedens opgave at identificere vigtige interessenter, og derefter leve 

op til interessenternes forventninger om social ansvarlighed (Ibid.). I CSR antages det, at 

virksomheden kan opnå goodwill, hvis virksomheden lever op til vigtige interessenternes 

forventninger, og derfor bliver CSR en form for bytteforhold mellem virksomhed og 

interessenter (ibid.). 

 

Vi vil koncentrere os om medarbejderen som vigtig interessent, fordi CSR i relation til 

medarbejderen bl.a. foregår i forholdet mellem medarbejder og arbejdsplads repræsenteret ved 

HR. Vi forstår HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere som en potentiel del af CSR. 

Derved kan håndteringen af den hjernerystede medarbejder betragtes som et udtryk for 

virksomhedens overordnede værdisæt. I analysen anvendes CSR som et begreb, der favner 

etiske overvejelser og tiltag over for medarbejderen som interessent, der kan have økonomisk 

betydning for virksomheden – men ikke nødvendigvis har det. CSR forstås som et spektrum, 

der bevæger sig fra rene etiske overvejelser (etisk CSR) til en økonomisk afvejning af om en 

given CSR-aktivitet skaber værdi på bundlinjen (økonomisk CSR) (Valentin, 2011). 

Etisk CSR har fokus på, at den sociale ansvarlighed skal være målet i sig selv og ikke et middel 

til at opnå noget andet, f.eks. økonomisk værdi (ibid. s. 51). Den etiske ende af spektret er vigtig 

for vores analyse, fordi det kan antages, at alvorligt hjernerystede medarbejdere udfordrer vores 

HR-medarbejderes personlige etik, når der eksempelvis skal træffes beslutninger om fortsat 

ansættelse. 

 

Længere mod midten af spektret findes en forståelse af CSR, hvor beslutninger antages at være 

værdiskabende på langt sigt, uden at de nødvendigvis kan begrundes ud fra et kortsigtet 

økonomisk rationale (ibid., s. 56-57). Et eksempel kan være, hvis virksomheden vurderer, at en 
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medarbejder skal have tildelt en anden stilling, hvis hun ikke længere kan passe sin nuværende 

stilling. Her kan der være økonomiske grunde til, at det på længere sigt kan være en god ide at 

sende et socialt ansvarligt signal til andre medarbejdere og resten af omverdenen. 

Økonomisk CSR er en cost-benefit vurdering af, om et givent CSR-tiltag i fremtiden vil skabe 

værdi for virksomheden (Valentin, 2011, s. 67-68). I denne ende af spektret retfærdiggøres 

etiske initiativer gennem virksomhedens økonomiske rationale ved at værdiskabelse skal kunne 

beregnes og sandsynliggøres (ibid.). 

 

CSR har potentiale til at skabe en sustainable competitive advantage (SCA), hvis virksomheden 

indarbejder CSR i dens overordnede strategi (Jamali et. al. 2015). CSR's mulighed for at skabe 

SCA afhænger af virksomhedens evne til at implementere CSR i virksomhedens interne 

funktioner og processer. Det antages, at virksomheden kan opnå SCA, eksempelvis at tiltrække 

talentfulde medarbejdere, hvis HR integrerer CSR i deres processer (ibid., s. 136). HR’s arbejde 

med CSR bør gennemstrømme alle dele af HR’s praksis fra lederudvikling til rekruttering og 

kommunikation (ibid. s. 135). SCA kan opnås hvis HR lykkedes med implementere og udvikle 

CSR i takt med virksomhedens udvikling og eksterne forventninger (Jamali, et al 2015). I 

analysen undersøges det, om CSR betragtes i et strategisk perspektiv, og om håndteringen af 

hjernerystede medarbejdere afspejler, hvordan HR implementerer CSR-strategi i deres konkrete 

arbejde med hjernerystede medarbejdere. Hvis virksomheden eksempelvis har et strategisk mål 

om at tiltrække dygtige medarbejdere, kan dette bl.a. understøttes ved at implementere en CSR-

strategi, som indeholder særlig fordelagtige vilkår for medarbejdere, der er langvarigt syge 

(ibid.).  

 

Det er interessant for vores speciale at betragte CSR som en potentiel strategisk opgave for HR, 

fordi håndtering af hjernerystede medarbejdere derved bevæger sig fra et isoleret 

medarbejderperspektiv til et større spørgsmål om virksomhedens ansvarlighed og værdisæt.  

 

En sygdomshåndtering kan både afspejle en mangelfuld forankring af CSR-strategi og en aktiv 

stillingtagen til CSR og sygdomshåndterings signalværdi – både overfor medarbejdere som 

interessenter, men også i forhold til eksterne interessenter. Vi vil i analysen bruge forståelsen 
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af CSR som et HR-anliggende, fordi det kan forklare, hvordan HR’s håndtering af hjernerystede 

medarbejdere kan afspejle en stillingtagen til CSR. 

 

Datadrevet HR 

I forskningen er der en bred enighed om, at HR-medarbejdere i praksis ikke arbejder 

tilstrækkeligt evidensbaseret (Bourdieu et al. 2011 og Rynes et al. 2002 og Rousseau & 

Barends, 2011 og Rasmussen, 2013). HR-medarbejderne tager beslutninger på baggrund af 

erfaring og fornemmelser, hvilket ikke altid er fordelagtigt for forretningen, fordi man ikke med 

sikkerhed kan dokumentere beslutningernes effekt (ibid.). Der er en diskrepans mellem den 

akademiske viden/forskning inden for HR og HR-medarbejderes praksis og beslutninger. 

Forskellen kan skyldes manglende ressourcer i form af manglende tid, adgang til eller forståelse 

af forskningsresultater og deres anvendelighed (Rynes et al. 2002). Forskellen kan også 

skyldes, at der er uenighed mellem den praktiske og den akademiske HR-verden om, hvilke 

tiltag der kan anvendes i praksis og hvilke effekter tiltagene har (ibid.). 

 

Der er desuden stor forskel på vidensniveauet blandt HR-medarbejdere, men generelt er deres 

evidensbaserede viden begrænset (Rynes et.al., 2002). Det er særligt interessant, at det ikke har 

nogen betydning for HR’s niveau af viden om emnet er nichespecifikt (f.eks. håndtering af 

forskellige sygdomme) eller om det er et af de mere kendte forskningsområder inden for HR 

(f.eks. rekruttering) (ibid.). For at bygge bro mellem forskning og praksis kan HR-

medarbejderne med fordel arbejde med principperne for datadrevet med HR (ibid.). 

Datadrevet HR udspringer af et økonomisk rationale, som forstår HR som en ressource, og 

handler om at kombinere HR-medarbejderens erfaring med hårde facts (ibid.). Derudover kan 

principperne hjælpe HR med at være værdiskabende på lige fod med resten af virksomheden 

(Rasmussen, 2013, s. 13). 

 

HR analytics allows us to balance intuition, experience, and beliefs with hard facts and 

evidence, and grounding in the vast knowledge of organizational behavior. It helps 

focusing on what really matters and on what works and what does not work. It allows 

the people agenda to run effectively and efficiently (Togt & Rasmussen, 2017). 
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Datadrevet HR skal tage udgangspunkt i forretningens behov og ikke i HR’s egne 

”fornemmelser og ideer”, fordi tiltag skal være relevant for bundlinjen. En vigtig del af at tage 

udgangspunkt i forretningens behov er at prioritere sine tiltag, så der sikres optimal brug af 

både forretningens og HR’s ressourcer. Der er ofte mange relevante problemstillinger for HR, 

men HR’s opgave er at vurdere, hvilke problemer som er mest presserende for virksomheden. 

HR er nødt til at involvere resten af virksomheden, hvis HR skal kende dens behov og derefter 

kan HR prioritere, hvilke udfordringer der skal bruges ressourcer på (Rasmussen, 2013, s. 44-

49). Datadrevet HR kan sikre kvalitet i beslutningsprocessen, sikre bedst muligt udbytte af HR-

tiltag og skabe adfærdsændringer i organisationen, fordi mål bliver kvantificerbare, og derfor 

kan medarbejderne/funktionerne holdes ansvarlige for deres resultater (Rasmussen, 2013). 

 

HR kan med datadrevet HR kvalificere sine beslutninger med dokumentation. Dokumentation 

er både virksomhedsdata og evidensbaseret viden, som tilsammen udgør grundlaget for en 

datadrevet HR-beslutning. Formålet med at arbejde med virksomhedsdata er at identificere, 

hvilke udfordringer virksomheden har og udfordringernes omfang. Det kan være svært for HR 

at forstå evidensbaseret viden, fordi den er formidlet fra forsker til forsker og ikke nødvendigvis 

sigter mod praktisk anvendelse (Rasmussen, 2013, s. 55). 

Sidst men ikke mindst kan datadrevet HR skabe adfærdsændringer i organisationen. Datadrevet 

HR kan formulere klare mål for medarbejdere eller afdelinger og derved synliggøre, hvornår 

resultater er tilfredsstillende. Datadrevet HR kan derved blive et styringsværktøj, både fra HR 

og ud til resten af virksomheden, men også internt i HR, til at synliggøre egne resultater 

(Rasmussen, 2013, s. 13). 

HR’s professionalisme forstås i et datadrevet perspektiv som evnen til at optimere HR’s 

ressourcer ved at træffe beslutninger som bygger på både virksomhedens behov og 

evidensbaseret viden, og på den måde være mest mulig værdiskabende for virksomheden 

(Rasmussen, 2013). 

 

Datadrevet HR arbejder med en distinktion mellem erfaring og evidensbaseret viden (ibid.). 

Erfaring opbygges ved at beskæftige sig med et bestemt felt, hvorfor det tilsvarende er 

subjektivt forankret (Kirkebøen, 1999, s. 334). Det er væsentligt for vores speciale at arbejde 
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med erfaring, for at undersøge i hvilke udstrækning HR-medarbejderne bruger deres erfaring 

til at tage beslutninger i håndtering af medarbejdernes sygdomsforløb. 

Der er en uenighed om, hvilken rolle erfaring spiller. Nogle forskere mener, at erfaringer giver 

den erfarne et særligt ’ekspertblik’, således at man som erfaren er i stand til at lave mere 

kvalificerede vurderinger i sammenligning med mennesker uden erfaring (Dreyfuss & 

Dreyfuss, 1985 i Kirkebøen, 1999). Andre forskere er mere kritiske og mener, at mennesker 

har en række biases og heuristikker som leder til fejlagtige vurderinger, og det gælder, uanset 

hvor stor erfaring man har (Kirkebøen, 1999). En heuristik defineres som en slutning mellem 

få informationer og en bestemt vurdering. Dermed forsimples vurderingsprocessen, og der 

opnås gode, men ikke altid optimale, løsninger på komplekse problemer (ibid. s. 529). De to 

væsentligste heuristikker for specialet handler om tilgængelighed og repræsentativitet (ibid.) 

Begge heuristikker handler om at reducere virkeligheden og optimere vurderinger, fordi de 

leder frem til vurderinger, som oftest er rigtige (Kahnemann & Tversky, 1972, s. 449).  

 

Tilgængelighedsheuristikken handler om, at man vurderer hyppighed i forhold til, hvor 

bemærkelsesværdigt et fænomen er. Det betyder, at når noget er meget bemærkelsesværdigt, 

vurderer man fejlagtigt, at det forekommer hyppigere (Ibid.; Bebbington 2010). Alvorlige 

hjernerystelser som fører til lange sygemeldinger er oftest mere synlige og fremstår mere 

dramatiske for HR end hjernerystede medarbejdere med korte sygemeldinger. Der opstår en 

tilgængelighedsheuristik for HR, fordi de langvarige hjernerystelsesforløb er mere 

bemærkelsesværdige og derfor nemmere at huske. Tilgængelighedsheuristikken betyder, at 

næste gang HR bliver præsenteret for en medarbejder med hjernerystelse, så vil HR have en 

tendens til at antage, at det er en langvarig og alvorlig hjernerystelse. Lange 

hjernerystelsesforløb er statistisk mindre sandsynlige end korte forløb, og derfor er HR’s 

slutning et udtryk for en tilgængelighedsheuristik. 

 

Repræsentativitetheuristikken handler om, at vurdering reduceres til genkendelse (Kirkebøen, 

1999, s. 529). Repræsentativitetheuristik opstår ved at man ser bort fra den generelle 

sandsynlighed, når man får flere informationer, som man har en ide om peger på en bestemt, 

men statistisk usandsynlig, slutning (ibid. og Kahneman & Tversky, 1972). Et eksempel kunne 

være en medarbejder, som har haft en hjernerystelse for flere år siden, som nu klager over 
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koncentrationsbesvær, træthed og tristhed, som bevirker, at han ikke kan arbejde. HR vurderer, 

at smerterne skyldes medarbejderens hjernerystelse, men betragtes den generelle 

sandsynlighed, er der større risiko for at symptomerne skyldes stress. 

Det er interessant at betragte HR-medarbejdernes forståelser med begrebet om heuristikker, 

fordi begrebet, på linje med sensemaking, giver en mulig forklaring på, hvorfor HR-

medarbejdere håndterer sygdomsforløbene med hjernerystede medarbejdere på en bestemt 

måde. En anden interessant pointe ved heuristikker er, at antallet af fejlvurderinger ikke bliver 

lavere, selvom man har en specifik erfaring inden for et professionelt felt, på trods af at dette 

kunne være en oplagt slutning (Kahnemann & Tversky, 1972, s. 450). Fokus på heuristikker 

kan forsvare en mere evidensbaseret tilgang til håndtering af sygemeldte medarbejdere, fordi 

HR selv bliver bevidst om deres erfaringers begrænsninger. Omvendt set kan heuristikker også 

være den rentable løsning, fordi HR-medarbejdere med en minimal indsats kan foretage nogle 

vurderinger, som oftest er rigtige. 

 

Sensemaking 

I sensemaking ser man menneskers handlinger i konteksten, som et billede på, hvordan disse 

mennesker skaber mening (Murphy, 2015). Kontekst forstås i et sensemaking-perspektiv som 

den situation aktøren er i, forholder sig til og medskaber. 

 

Sensemaking interesserer sig for den vekselvirkning, som opstår mellem mennesket og 

kontekst, og hvordan denne gensidige påvirkning betyder noget for meningsdannelse 

(sensemaking) (ibid.). Sensemaking har fokus på, hvordan vores eksisterende forståelse og 

meningsskabelse af et bestemt fænomen påvirker, hvordan vi håndterer og meningsskaber i nye 

situationer, hvor vi konfronteres med samme fænomen. At vi som aktører skaber mening 

omkring og medskaber et fænomen er et tydeligt socialkonstruktivistisk træk ved sensemaking 

teori, hvorfor det samtidig adskiller sig fra fortolkning. Fortolkning bygger på en antagelse om, 

at det der fortolkes er statisk og ikke påvirkes af fortolkningen. Sensemaking (enactment) 

bygger på den modsatte antagelse. Det der fortolkes, medskabes samtidig, hvorfor det forandres 

i processen (Murphy, s. 22, 2015). 
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Vi har i vores dataindsamling interviewet en række personer, fordi vi gerne vil forstå, hvorfor 

de har håndteret den/de hjernerystede medarbejdere på en bestemt måde. I et sensemaking-

perspektiv anskuer vi deres håndtering ud fra, hvad de har fundet meningsfuldt i den kontekst, 

som de har været i, enten som HR-medarbejder, som medarbejder med hjernerystelse. 

Sensemaking kan pege på, hvordan vores HR-interviewpersoner ikke bare fortolker en syg 

medarbejder, men også medskaber den situation, som de forholder sig til. Det skyldes, at man 

altid har en forestilling om omstændighederne, og forestillingen vil man søge at få bekræftet. 

Hvis en HR-medarbejder har en antagelse om, at den hjernerystede medarbejder er oprigtig 

overfor sin arbejdsplads, har det en betydning for, hvordan de informationer, som 

medarbejderen giver om sin hjernerystelse, bliver forstået. HR-medarbejderen vil søge at få sin 

antagelse om, at medarbejderen taler sandt, bekræftet og vil derfor lægge mærke til alt, som 

peger i retning af dette (Murphy, 2015, s. 2).   

 

Murphy (2015) identificerer vha. Karl Weick (1995) nogle aspekter, som er instrumentelle 

tilgange til sensemaking. Det er ifølge teorien muligt at fokusere på bestemte aspekter i sin 

analyse, og undlade andre (Ibid. s. 28), og vi har valgt at fokusere på; identitet, tegn, plausibel 

mening, og enactment. Vi har valgt netop de aspekter, fordi vores udgangspunkt er HR’s og de 

hjernerystede medarbejderens selvbilleder, og det giver os mulighed for at identificere 

interaktionen mellem HR og medarbejder. 

 

Det første aspekt, identitet, henviser til, at en aktørs identitet bliver påvirket af og påvirker 

mødet med en bestemt kontekst “afhængigt af hvem jeg er, vil min definition af det “derude” 

også ændre sig” (Weick, 1995 i Murphy, 2015, s. 48). Identitet er den forestilling, man har om 

sig selv i en bestemt kontekst. I en samtale mellem HR og en hjernerystet medarbejder kan 

medarbejderen have en forestilling om, at det er HR’s opgave at rådgive vedkommende i, 

hvordan man håndterer hjernerystelsen i sit privatliv. Den hjernerystede medarbejder ser HR 

som personlig sparringspartner, og vil derfor i mødet med HR-medarbejderen have bestemte 

forventninger til f.eks. hvilken viden og spørgsmål HR-medarbejderen har. Hvis HR-

medarbejderen ser sig selv som kravstiller i forhold til, hvordan medarbejderen skal komme 

tilbage til arbejdet, er der konfliktende ideer om, hvilken identitet HR-medarbejderen har i 

konteksten. Den hjernerystede medarbejdere vil måske starte mødet med at fortælle om sine 
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private problemer i forbindelse med hjernerystelsen, og dermed placere den HR-medarbejdere 

i en rolle som personlig sparringspartner. Det kan HR-medarbejderen vælge at acceptere eller 

holde fast i sin identitet som kravstiller eller placere sig et sted mellem de to yderpunkter. HR-

medarbejderen bliver udfordret på sin egen identitetsopfattelse, fordi medarbejderen har en 

anden forståelse af, hvad HR-medarbejderens rolle er, hvilket kan føre til samarbejdsproblemer. 

Individet har behov for at skabe en identitet, som giver det en positiv, kompetent og konsistent 

forståelse af sig selv (Murphy, 2015, s. 49). Udover disse faktorer, som driver 

identitetsudviklingen, så kan organisationens værdier også påvirke medarbejderens identitet 

(ibid. s. 52), da organisationens værdier er en del af konteksten. Det er vigtigt for vores analyse 

at være opmærksom på, at en aktør altid søger at forstå sin identitet ud fra en at positiv, 

kompetent og konsistent selvforståelse, fordi HR-medarbejderne samtidig er repræsentanter for 

en organisation og dennes interesser. Der kan ligge en spænding mellem medarbejderes 

handlinger ud fra deres selvforståelse og virksomhedens ønsker til handlinger. Et eksempel på 

en sådan spænding er, hvis man som HR-medarbejder har stor erfaring med og interesse for 

arbejdet med psykiske faktorer, og derfor gerne vil håndtere medarbejdernes mentale indstilling 

i forbindelse med hjernerystelser. Hvis virksomheden mener, at medarbejderen derimod skal 

sendes til behandling, opstår der en spænding mellem hvad HR-medarbejderen gerne vil gøre i 

forlængelse af sin egen identitetsopfattelse og hvad virksomhedens behov er. 

Det er vigtigt for vores undersøgelse at være opmærksom på, hvad de enkelte HR-medarbejdere 

lægger vægt på for at kunne udføre deres arbejde kompetent, fordi den personlige motivation 

for et positivt selvbillede ikke nødvendigvis sikrer den bedste håndtering set fra virksomhedens 

perspektiv. HR’s personlige opfattelse af, hvad der udgør et kompetent stykke arbejde, kan også 

ses som et udtryk for deres forståelse af professionalisme i konteksten. 

 

Det andet begreb, tegn, er alle de symboler eller sansninger, som bestyrker éns antagelse. Der 

er altid sanseindtryk, som er tilgængelige for én, men som man ikke tillægger nogen 

opmærksomhed og som derfor ikke indgår i meningsskabelsen. Det er på den måde kun de tegn, 

som der lægges mærke til, som giver adgang til at skabe mening omkring et fænomen i en 

kontekst, fordi de er ækvivalente med fænomenets samlede karakter. Tilsvarende henviser de 

udvundne tegn til en egenskab som ikke ellers ville være tilgængeligt ud fra et blik på 

fænomenets helhed (Murphy, 2015, s. 81-88). 



 49 

Derudover er det vigtigt at tro på de udvundne tegn og bruge dem som referencepunkt for 

meningsskabelsen, fordi tegnenes samlede struktur danner grobund for enactment, hvilket 

bestyrker tegnenes betydning endnu mere. Et referencepunkt er noget, som er besluttet 

meningsfuldt og som henvises tilbage til, når meningsskabelsen skal retningsbestemmes 

(Murphy, 2015, s. 86-87). Konteksten har en betydning for, hvilken mening tegnene skaber på 

følgende to måder; 1. Konteksten påvirker, hvilke tegn der lægges mærke til. De tegn der 

lægges mærke til, er noget, som falder uden for konteksten og som lidt forenklet samlet kan 

betegnes som noget, der er afvigende og anderledes i forhold til konteksten. 2. Konteksten 

påvirker hvordan tegnene tolkes. Konteksten bestemmer, hvilke mulige betydninger tegn kan 

have. Uden kontekst vil tegn være overvældende flertydige og pege på mange forskellige 

meninger, hvis de overhovedet ville blive lagt mærke til (ibid. s. 83). 

 

I eksemplet med en samtale mellem en HR-medarbejder og en hjernerystet medarbejder kan 

HR-medarbejderen lægge mærke til en række tegn som tilsammen indgår i meningsskabelsen 

(ibid. s. 10). Disse tegn kan f.eks. være medarbejderens toneleje, ordvalg og kropssprog, som 

medarbejderen kan bruge som byggesten i sin meningsskabelse omkring, hvad den 

hjernerystede medarbejder kan på dette tidspunkt i sin sygdom. Når vi i vores interviews 

spørger til, hvordan et givent forløb har været, og hvordan HR’s rolle har været, og hvad 

medarbejderen har sagt og gjort, så får vi ikke den objektive sandhed. I stedet får vi en 

udlægning af, hvilke tegn vores interviewpersoner har lagt mærke til og derfor retrospektivt 

kan huske fra forløbet (Murphy, 2015). 

 

Det tredje begreb, plausibel mening, handler om at mennesket holder op med at skabe mening 

om en situation, når de opnår en tilstrækkelig mening i situationen (ibid. s. 88-90). Det betyder 

også, at man vægter det plausible over det præcise (ibid. s. 90). At en mening er plausibel 

betyder, at den er sandsynlig og relevant, men hvis en mening skal være præcis, skal den være 

mere detaljeret, og man afsøger flere forskellige muligheder. Årsagen til, at man vælger den 

plausible mening over den præcise er, at den plausible mening opstår hurtigere end den præcise 

mening (ibid.). Et andet vigtigt karakteristika ved plausibel mening er, at det er stabilt over tid. 

Det betyder, at den plausible meningsskabelse ikke afhænger af den tid, den er konstrueret i, 

men er gyldig, indtil den afbrydes og afløses af ny plausibel mening (ibid.). Plausibel mening i 
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specialets sammenhæng kan eksempelvis opstå, hvis man som HR-medarbejder har en viden 

om, at hjernerystelser giver hovedpine. Hvis en medarbejder har fået en hjernerystelse og har 

hovedpine, så vil den plausible mening hos den HR-medarbejdere være, at hovedpinen skyldes 

hjernerystelsen. HR-medarbejderens analyse viser plausibel meningsskabelse, da det er 

intuitivt, relevant og sandsynligt for ham, at hovedpinen skyldes hjernerystelsen. Men denne 

meningsskabelse er ikke præcis, da en hovedpine kan have andre årsager, som f.eks. stress. 

Hvis den pågældende HR-medarbejder havde søgt efter den præcise mening, så ville 

vedkommende skulle afsøge andre potentielle årsager til hovedpinen inden det kunne 

konstateres, at hovedpinen skyldes hjernerystelsen. Disse andre årsager bliver aldrig undersøgt, 

fordi meningsskabelsen stopper hos HR-medarbejderen, når den plausible mening er etableret. 

Plausibel mening er et vigtigt begreb for vores analyse, fordi det kan være en forklaring på, 

hvorfor vores HR-medarbejderne eksempelvis ikke opsøger mere viden om hjernerystelser, når 

en hjernerystet medarbejder bliver sygemeldt. 

 

Det fjerde og sidste begreb, enactment, betyder “at handle som om noget er sandt” (Thomas 

& Thomas, 1928 i Murphy, 2015, s. 33). Begrebet bruges på engelsk i forlængelse af Murphys 

(2015) anvendelse af ordet. Enactment søger at indfange, hvordan aktøren er medskaber af den 

kontekst, som vedkommende er i (Murphy, 2015, s. 33). En mere håndgribelig forklaring af 

begrebet er, at mennesket altid gør sig nogle forestillinger om, hvordan en situation vil være, 

og disse forestillinger vil påvirke, hvordan man handler i den givne situation. Når man så 

handler ud fra sine forestillinger, så flytter man konteksten eller situationen nærmere til den 

forestilling, som man havde indledningsvist. Hvis eksempelvis en HR-medarbejder har en 

antagelse om, at medarbejderen er oprigtig overfor sin arbejdsplads, har det en betydning for, 

hvordan de informationer, som medarbejderen giver om sin hjernerystelse, bliver fortolket. 

Hvis begrebet skulle anvendes på eksemplet, så ville HR konsulenten i samtalen med den 

hjernerystede medarbejder være meget imødekommende, tillidsfuld og positiv, og derved få 

den hjernerystede til at føle sig bedre tilpas, hvorved vedkommende vil føle sig opmuntret til 

fortælle om sin situation og behandling. At mennesker enacter deres mening er et godt begreb 

til vores analyse, fordi det peger på, hvordan en handling bliver påvirket af de forudgående 

tanker, som man har gjort sig. Begrebet enactment kan vise, at HR-medarbejderes forforståelse 

omkring langtidssygemeldinger, og især hjernerystelser, har en betydning for selve 
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håndteringen. Derfor vil vi bruge begrebet til bl.a. at analysere håndteringerne af stress overfor 

hjernerystelse i forskellige virksomheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

Analyse  

De hjernerystede medarbejdere 

HR-medarbejdernes professionalisme kan betragtes ud fra, hvordan de håndterer de 

hjernerystede medarbejdere og gennem de udfordringer, som de hjernerystede medarbejdere 

giver udtryk for. Det er antagelsen, at HR-medarbejdernes ageren påvirker de hjernerystede 

medarbejdere, og fremkalder en reaktion hos dem. Nedenfor analyseres de hjernerystede 

medarbejderes udfordringer i forhold til arbejdstid og arbejdsidentitet. Afslutningsvist i 

afsnittet analyseres de hjernerystede medarbejderes holdning til HR-medarbejderens håndtering 

af deres hjerneystelsesforløb. 

 

Arbejdstid 

Kontekstens, implicitte eller eksplicitte, forventninger til, at medarbejdere skal arbejde mange 

timer, har en betydning for, hvornår medarbejderne føler sig tilbage på samme niveau som før 

hjernerystelsen. En arbejdsuge er, ifølge de hjernerystede i vores advokatvirksomhed, ikke kun 

37 timer, men nærmere det dobbelte som følge af ratingsystemet og en performanceorienteret 

kultur. Tilsyneladende er der et gap mellem, hvad HR mener deres ansvar er i forhold til 

ratingsystemet, og hvad de hjernerystede mener HR’s ansvar er. Det er en udfordring, at der er 

denne diskrepans, fordi det kan afspejle en uenighed om, hvad HR’s professionalisme er.   

Medarbejderne omtaler arbejdstimer som en vigtig faktor i deres arbejdsliv. Emma: “jeg føler 

virkelig, at jeg er langt fra mit mål (...) og det er også lidt ens... ikke image, men at man var 

respekteret for, at man var sådan en der virkelig… arbejdede igennem og så videre”. Rikke: 

“Det var i 2017, jeg var tilbage på 37 timer, og 37 timer er ikke fuldtid her, det er langt fra, 

men det var stadigvæk en kæmpe milepæl for mig, okay: ‘nu kan jeg være her i, hvad der ude i 

den normale verden anses, som en rigtig arbejdsuge’ ” Peter: “ jo mere du arbejder jo bedre 

er det, og din bonus er afhængig af hvor meget du arbejder” 

Mængden af arbejdstimer er et vigtigt fokusområde i forhold til at få medarbejdere med 

hjernerystelse tilbage i arbejde. Arbejdstimer handler både om, hvorvidt man kan få en bonus, 

som Peter fortæller, men mange arbejdstimer er også en stor del af medarbejdernes 

selvforståelse, hvilket Rikke uddyber: 
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Det er lidt en sjov kultur, at det du bliver belønnet for, det er hvor mange timer 

du har lagt, det mest afgørende er helt klart timerne, fordi hvis du ikke har lagt 

1600 timer, så får du ikke nogen bonus, færdig! Og så kan det arbejde du har 

lavet være nok så godt, så får du bare ikke noget (...)  f.eks. i februar, (...), der var 

mit krav, 37 timer (...) men de timer skal (være) arbejde, det er ikke bare at du 

møder (...) det er debiter bare timer (...) de dage hvor jeg var væk på 

advokatuddannelsen, det var i min fritid, så hvis jeg skulle nå mit krav på 37 

timer, når jeg ikke måtte arbejde mere end 37 timer, så skulle jeg alligevel have 

arbejdet weekenden, og gå på kompromis med mit helbred og arbejde længere 

tid, og det ville jeg simpelthen ikke, hvor jeg var sådan, det kommer ikke (til at 

ske).. altså jeg var blevet ret meget mere fornuftig der på det tidspunkt, (...) men 

det er klart, at jeg havde fået lagt et krav, hvor de gjorde det fuldstændig fysisk 

umuligt for mig at nå den 3’er, som det hedder for at få bonus, og jeg ved ikke, 

om det er fordi, at dem der sidder og laver det i HR ikke er klar over, at de faktisk 

har rigtig mange obligatoriske aktiviteter, som vi bare ikke kan debitere eller om 

det er fordi du ikke må få en bonus fordi du ikke har arbejdet, knoklet, lige så 

meget, som de andre. 

 

Rikke forstår rating systemet som et tegn på, at arbejdspladsen (konteksten) forventer, at hun 

skal arbejde mere end 37 timer, også selvom hun stadig er syg. Hun ridser en kritik af HR op, 

når hun både siger, at de (HR) gjorde det fuldstændig fysisk umuligt for mig at få bonus, og 

siger, at hun er blevet mere fornuftig efter hjernerystelsen, fordi hun stiller lavere krav end 

rating systemet og HR gør til arbejdstider. Hun kritiserer også HR, når hun siger, at HR’s krav 

til minimum 37 timers arbejde på en uge gør, at hun ville være nødt til at gå på kompromis med 

sin egen formåen og helbred, og det mener hun ikke er fornuftigt. 

Først stiller Rikke spørgsmålet, om HR ikke er klar over at de faktisk har rigtig mange 

obligatoriske aktiviteter, hvilket også kan tolkes som en kritik af HR’s viden om, hvad en 

stilling som advokatfuldmægtig består af. Denne kritik af HR kan betragtes som en kritik af 

HR’s kendskab til forretningen, og at man ikke evner at danne sig et overblik over en 

medarbejdergruppes dagligdag. Dernæst stiller Rikke spørgsmålstegn ved det, som hun antager, 
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er årsagen til hendes manglende bonus; at hun ikke har knoklet lige så hårdt som andre 

medarbejdere. Hendes brug af ordet knoklet kan forstås ironisk, når hun selv betragter de 37 

timer som en kæmpe milepæl, hvilket indikerer, at hun har arbejdet hårdt for at komme hertil, 

hvorfor hun mener, at det er uretfærdigt at mene, at hun ikke har knoklet lige så meget som de 

andre. 

Rikke oplever også, at timetal har betydning for, hvordan hun bliver opfattet af arbejdspladsen, 

og at den karakter hun får under sygdom påvirker hendes fremtid. Rikke: “det er jo ikke sikkert, 

at vi alle sammen får plads, så er der nogen der kigger i mine papirer, og så er jeg et 2-tal og, 

og det er bare, det synes jeg ikke er særlig fedt”. Her kritiserer og udtrykker hun frustration, 

som må antages at være rettet mod HR, når hun bruger ordet nogen, eftersom det er HR som 

har adgang til hendes ratings. 

Ratingsystemet har, ifølge Rikke, således en direkte effekt på de hjernerystedes fremtid, og 

derfor skaber de hjernerystede en mening om, at der er en begrænsning på, hvor længe de kan 

være syge. Det giver de hjernerystede frustrationer og en følelse af at være utilstrækkelig i 

forhold til deres egne og virksomhedens forventninger. 

Vibeke fra HR-afdelingen er bevidst om at præstationskulturen kan skabe problemer for 

medarbejderne, men hun ser det ikke som sit eget problem: 

 

Nej, jeg tror meget (...) det er … og vi er endda et kontor hvor jeg hører, at vi ikke 

har det der med unge mennesker, der har rundsave på albuerne, og sådan noget, 

som de har på de andre kontorer, men alligevel kan jeg jo godt mærke, at der 

hersker også sådan noget med, at de (studenterne) sidder og kigger rundt ved 6-

tiden om aftenen, hvem rejser sig først og går, ikke? Fis, så kan det være de har 

siddet og gloet på et eller andet på nettet den sidste halvanden time, fordi de skal 

bare ikke være den første der går (...) og det tror jeg er meget udtalt, og hvad er 

det for noget fis, få dog et liv, altså gå ud og løb en tur, altså ved I hvad jeg mener, 

men det tror jeg sådan er meget med ungdom, altså det der med at være ung, man 

vil gerne ikke 
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Vibeke er på den ene side en repræsentant for virksomhedens værdier og kultur, når hun taler 

om fokus på arbejdstimer, men samtidig tager hun også afstand fra medarbejdernes reaktion på 

det, når hun giver udtryk for, at det er en problematisk adfærd fra studenternes side. At Vibeke 

forstår studenternes lange arbejdsdage, som et udtryk for, at de er unge, og ikke som et resultat 

af virksomhedens kultur, kan tolkes således, at Vibeke mener, at det er et privat anliggende 

hvor meget man arbejder. Denne pointe er også relevant for de hjernerystede medarbejdere. 

Hvis arbejdstid er noget man selv skal styre og selv er ansvarlig for, så kan Vibeke affeje en 

kritik som Rikkes ved at sige, at hun “bare” kan arbejde mindre og gå glip af sin bonus. Det er 

interessant, at Vibeke lægger afstand til andre kontorer, hvor de unge har rundsave på albuerne 

og hun siger, at sådan er medarbejderne ikke i hendes virksomhed. Vibekes udlægning kan 

forstås således, at det handler om hvilke unge mennesker, man kan ansat og ikke hvilken kultur 

man har. Fortolkningen synes at være, at dem som er ansat i Vibekes kontor ikke har rundsave 

på albuerne, de er bare unge og har ikke noget bedre at lave. 

Vibekes udtalelse kan derved ses som underbyggende for Rikkes kritik, i og med at Vibeke, 

som repræsentant for HR, fralægger sig ansvaret for negative reaktioner på rating systemet og 

dermed implicit også den manglende sammenhæng mellem HR’s incitamentsstrukturer og 

sygdomshåndtering. 

Vores fokus på arbejdstid viser desuden, at sygdomshåndtering i en virksomhed ikke må ses 

som en isoleret størrelse, som HR eller en leder tager sig af, men at sygdomshåndtering derimod 

er et emne, der også tager form efter virksomhedens kultur. HR kan godt opfordre til, at 

medarbejderne passer på sig selv og kun arbejder i det omfang, de kan klare, men det klinger 

hult hvis HR’s ratingsystem samtidig kvitterer med en dårlig rating som medfører at 

medarbejderen får mindre i løn og føler sig stemplet, jf. Rikkes citat. I første omgang har HR 

tendens til at opføre sig som medarbejderens ven, men efterfølgende har de tendens til at tage 

virksomhedens parti. Det ser ud til, at HR derved sender modsatrettede signaler til 

medarbejderen, hvilket gør det svært at vurdere, hvad HR’s faglige holdning er. 

Arbejdsidentitet 

Der er hos flertallet af de hjernerystede tendens til frustration over den nedsatte arbejdsevne, 

der følger med et sygdomsforløb. De har samme stærke arbejdsidentitet, som de fleste af deres 

kolleger. Det viser sig, når de giver udtryk for dårlig samvittighed over, at de ikke mener, de 
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kan leve op til arbejdspladsens og deres egne forventninger. Anne: “jeg føler jeg skylder noget 

(...) Mega meget, fordi tænk engang at de i så lang tid har betalt løn til mig for ingenting”  

Martin siger: “... i princippet så føler jeg, at jeg bare var en klods om benet for 

afdelingen”(...)Altså jeg vil sige, en af de ting man skal være rigtig opmærksom på med 

hjernerystelse, det er folks psyke, fordi lige pludselig at skulle se sig selv som syg [det er svært]” 

Emma: “jeg føler mig, som en dårlig medarbejder” 

Umiddelbart giver de hjernerystede medarbejdere udtryk for, at de har dårlig samvittighed over 

for deres virksomhed, men når man analyserer dybere, bliver det klart, at det måske mere 

handler om medarbejdernes selvforståelse. 

Emma fortæller: 

... det var ligesom om, jeg ikke kunne skabe det overblik, som jeg er vant til. (...) 

jeg havde fået ny chef, som jeg aldrig har arbejdet for, som ikke kender mig og 

ikke ved hvordan er Emma, så det har været et pres oveni hatten, han [lederen] 

har selvfølgelig fået af vide, at Emma er dygtig og alt det der, men man har jo set, 

at man ikke har præsteret og vist ham noget, så han bare tænker: ‘det er Emma, 

hende der hele tiden sender mig en mail om, at nu går det ikke særlig godt med 

det her (...) det der notat bliver jeg nødt til at droppe, jeg prøver det her’ - altså 

hele tiden nogle mails, der ikke er sådan super..hele tiden status på Emma: jeg 

har så arbejdet 20 timer, altså det er sådan (griner), det er ikke særlig optimalt. 

 

Emma starter med at fortælle om sig selv i jeg-form, men når hun skal fortælle om, hvad hun 

tror hendes leder tænker om hende, omtaler hun sig selv i tredje person. Emmas sproglige 

manøvre kan betragtes som et behov for at lægge afstand til den identitet, som hun antager, at 

hun har i sin leders øjne. Hun er tilsyneladende følelsesmæssig påvirket af situationen, hvilket 

viser sig, når hun griner af, hvor meget hun kan arbejde. Det kan betragtes som et udtryk for, at 

hun synes, at det er pinligt, og derfor forsøger at lægge afstand til situationen. 

Emma siger om sig selv, at hun er dygtig, men samtidig bruger hun mange negationer til at 

beskrive sin situation; har ikke præsteret, ikke særlig godt, ikke sådan super. Emmas ordvalg 

når hun beskriver sig selv som hjernerystet medarbejder, kan tolkes som et udtryk for, at hun 
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ser sin situation i lyset af, hvordan hendes arbejdsliv tidligere har været. Hun har været vant til 

at præstere og være særligt god, og det er hun ikke længere, hvilket er en mulig forklaring på 

hvorfor hun bruger negationer. 

På samme måde bruger hun ordene hele tiden tre gange i løbet af citatet, hvilket kan være et 

udtryk for, at hun konstant føler sig konfronteret med uoverensstemmelsen mellem, hvad Emma 

forventer af sig selv, og hvad hun rent faktisk kan yde efter hjernerystelsen.  Emmas identitet 

er udfordret ud fra et sensemaking-perspektiv, fordi hun hverken ser sig selv i et positivt eller 

kompetent lys. Tilsvarende er hendes situation ustabil, fordi hun ikke er i stand til at løse de 

opgaver, som hun påtager sig. 

Rikke er også følelsesmæssigt påvirket af hendes nye situation som hjernerystet: 

 

Ja, jeg bliver meget berørt af det stadigvæk, det var et hårdt forløb (får tårer i 

øjnene) det er stadigvæk tæt på, jeg tror, det er enormt hårdt det der med, at man 

har altid været vant til at være sindssyg ambitiøs og køre derudaf, jeg har taget 

to kandidatgrader på to år og har tit haft to studiejobs ved siden af, (...) jeg har 

aldrig udskudt noget som helst på studiet, taget alt på normeret tid,(...) jeg har 

været meget meget ambitiøs altid, så det var bare sådan, kæmpe knæk, altså bare 

sådan hele den der identitet som bare sådan ramlede… 

 

Rikke tegner et positivt billede af, hvordan hun var før sin hjernerystelse. Rikke beskriver 

hvordan hun inden sin hjernerystelse: aldrig har udskudt noget, har taget to kandidatgrader på 

to år, og haft to studiejobs. Det kan tolkes som et udtryk for, at hun ser den hun var, som et 

supermenneske, der kunne klare alt det, hun ikke kan nu. Hendes billede af sig selv fra før 

hjernerystelsen står i kontrast til både at være syg og være bagud i forhold til sine kolleger. 

Rikke bliver ked af det, når emnet falder på, hvordan hun har det med situationen på trods af, 

at hun på det tidspunkt, hvor vi taler med hende, har arbejdet fuldtid i over et år. Det kan være 

en indikation på, at hun stadig befinder sig i en sorgproces efter at have mistet billedet af sig 

selv som usårlig og sindssygt ambitiøs, når hun taler om, at det var et kæmpe knæk, et hårdt 

forløb og at identiteten ramlede. En mulig forklaring ud fra sensemaking-identitetsbegreb er, at 
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Rikke stadig bliver berørt, fordi hun ikke har konstrueret en ny identitet efter sin hjernerystelse, 

som både er positiv, kompetent og konsistent. 

En anden hjernerystet medarbejder fra advokatvirksomheden, Peter, lader sig ikke psykisk 

påvirke af, at han har haft en hjernerystelse. Hvor Emma og Rikke er identitetsmæssigt 

udfordret af sygdommen, bevarer Peter et positivt billede af sig selv: 

 

Jeg kan godt forstå det element der sker for nogle, for jeg var også lige ved at 

falde i den selv, at man kan godt få enormt meget paranoia over [det], hvor man 

går ind og læser om hjernerystelse og to, tre år og alt muligt, det tror jeg kan 

være enormt selvforstærkende (...) jeg havde jo ondt i hovedet og tog det stille og 

roligt (...), men hvis man virkeligt tænkte over alting og tænkte ‘åhh nej nu har 

jeg smadret mit hoved for evigt’ og alt muligt, så var det der man godt kunne drive 

sig ud i en eller anden form for paranoia, og (...) det gider jeg simpelthen ikke 

(…). Det var den fælde [at tænke sig til symptomer], jeg var meget bevidst om, at 

jeg ikke ville hoppe i. Jeg ville på den ene side rigtig gerne tage alvorligt, at jeg 

havde fået en hjernerystelse, og jeg ville virkelig ikke ud i et eller andet 

langtidshelvede men omvendt set, ville jeg også..anbefalet af min kæreste, som er 

læge, prøve ligesom at sortere skidt fra kanel 

 

Peter er bevidst om, at han skal være opmærksom på sine bekymringer. Han bruger ordet jeg 

11 gange i citatet, hvilket kan indikere, at han er bevidst om, at han selv spiller en aktiv rolle i 

sin helbredelsesperiode. En mulig forklaring på, hvorfor han ikke bliver udfordret på sit 

selvbillede kan være, at han tager kontrol over sin hjernerystelse, og oplever, at det har en 

positiv effekt på situationen. Han laver derudover en klar distinktion mellem hvad jeg gør og 

hvad man gør. Jeg ‘et er fornuftigt, kontrolleret og forstår at bevare roen. Man ‘et opsøger 

viden, men er ikke i stand til at håndtere det, og falder derfor i fælden og får paranoia. Det kan 

være en indikation på, at han tager afstand fra dem, der ikke er i stand til at styre deres tanker, 

og som derved forstærker deres egne symptomer. At Peter bruger et ord som paranoia kan 

betyde, at han tror, at det har store konsekvenser for den hjernerystede, hvis man bekymrer sig, 
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og at bekymringerne ikke bare kan forværre hjernerystelsen, men lede til en alvorlig 

sindslidelse (paranoia). Peter fremstiller sig selv som kompetent til at styre sine tanker og 

sortere skidt fra kanel, og dermed bevarer han et positivt selvbillede gennem sit sygdomsforløb. 

Emma og Rikke har tilsyneladende begge en psykisk reaktion på de identitetsmæssige 

forandringer som følge af hjernerystelsen. Emma oplever det som pinligt og Rikke oplever det 

som en sorg. Peter derimod oplever det som mulighed for at kontrollere situationen og måske 

styrke sit positive selvbillede. Der er tilsyneladende en forskel mellem Peter og de to 

hjernerystede kvinder. Peter er ikke bekymret over sin hjernerystelse generelt, og derfor bliver 

han heller ikke bekymret for sin evne til at arbejde. Emma og Rikke er mere bekymrede for 

hjernerystelsen, og i forlængelse heraf bliver de også bekymrede for, om de kan gå på arbejde 

på samme måde som før hjernerystelsen. Set gennem et sensemaking-perspektiv enakter de 

hver især deres egen forestilling. 

 

HR i medarbejderens perspektiv 

De hjernerystede medarbejdere giver udtryk for, at deres forløb overordnet har været håndteret 

godt, men samtidig har de hjernerystede medarbejdere ageret projektledere på deres eget forløb, 

hvilket kan indikere, at denne vurdering ikke har noget med HR’s indsats at gøre, og at HR 

måske ikke har udfyldt deres faglige rolle i forløbet. 

De hjernerystede giver udtryk for at HR f.eks. er søde, forstående, professionelle, som de siger, 

og at dette betyder, at medarbejderne får stor mulighed for medbestemmelse. Herunder forklaret 

af tre hjernerystede medarbejdere:  

Emma: “HR har bare været sindssyg søde… vildt forstående (…) altså jeg synes, de har været 

professionelle (…)”. Anne: “den håndtering, der har været af min situation her, den, altså den 

har været.. helt fantastisk og har gjort, at jeg sætter endnu mere pris på det”. Rikke: “Jeg har 

haft et rigtig godt forløb i forhold til at komme tilbage, og folk har virkelig passet på mig og alt 

det der” 

Emma siger det meget eksplicit: HR er professionelle, når de er søde og forstående. Hun mener 

dog også, at hun selv har ageret ‘projektleder’ på sit eget sygdomsforløb, og at HR godt kunne 

have været mere fagligt involveret.  
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Emma uddyber: 

…altså måske hvis HR fik sådan en standard mail hvor [de skrev] her er nogle 

redskaber som måske kan hjælpe dig (…) og så opsøgte jeg den bare selv, det 

kunne måske godt være meget fint, at HR var mellemled imellem sådan noget 

[vidensdeling] i stedet for 

 

En anden hjernerystet medarbejder, Anne, fortæller ligeledes, at 

Vi [Anne og HR] endte med at aftale en model, som jeg faktisk havde fået 

igennem.., fordi min mand også er advokat, og fordi det havde været en ret 

frustrerende situation, så havde han også talt med deres HR afdeling om det, (...) 

og tilfældigvis havde han nævnt mit tilfælde, og så havde hende fra HR over i det 

firma nævnt en model som de brugte, når de havde folk med hjernerystelse. 

 

Således fortæller disse to hjernerystede medarbejdere, at de ser HR som forstående, fleksible 

og søde, når HR lytter til dem gennem forløbet uden at stille konkrete krav, og giver de 

hjernerystede frihed til selv at planlægge deres timer, og lave deres egen optrapningsplan. Det 

er bemærkelsesværdigt, at det er medarbejderen og ikke HR, der foreslår f.eks. optrapningsplan 

eller timetal, som ellers er en traditionel HR-faglig opgave. De hjernerystede medarbejdere 

synes generelt godt om HR’s håndtering, men de fortæller dog også, at der har manglet 

vejledning fra HR, hvilket bl.a. kommer til udtryk i Emmas efterspørgsel af en mail: ”hvis HR 

fik sådan en standard mail, hvor her er nogle redskaber.” eller i Rikkes udsagn om, at hun ikke 

blev presset: ”der var i hvert fald ikke nogen, som pushede mig for at prøve at komme tilbage.” 

Tilsvarende forstår Anne HR’s passive ageren som tegn på, at andre personer (ægtefællens HR-

kontakt) vil kunne hjælpe hende bedre. Hun har selv foreslået en optrapningsplan, som hun har 

fået inspiration til gennem hendes mands arbejdsplads’ HR-afdeling. Det kunne tyde på, at hun 

ikke nærer den store faglige tiltro til HR i hendes egen virksomhed, hvilket dermed kan 

medvirke til at undergrave HR-funktionens professionalisme. 
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Der er en kontrast i, at de hjernerystede medarbejdere opfatter HR som professionelle, når de 

optræder passivt, og samtidig reagerer på HR’s manglende faglige tilstedeværelse ved selv at 

agere projektleder på forløbet og søge andre kilder til HR-professionalisme. Kontrasten kan 

vidne om, at de hjernerystede medarbejdere forstår HR’s professionalisme ud fra en række 

almenmenneskelige egenskaber, som ikke direkte kan karakteriseres som konkret HR-

faglighed. Professionalisme er for disse medarbejdere tilsyneladende enslydende med 

passivitet. 

Opsamling: De hjernerystede medarbejdere 

De hjernerystede medarbejdere bliver udfordret i forhold til rating af arbejdstid. Antallet af 

arbejdede timer betyder generelt meget for dem og deres selvforståelse som ‘gode’ 

medarbejdere. Når de hjernerystede medarbejdere hverken kan arbejde så mange timer, som de 

plejer pga. hjernerystelsen, og de samtidig opfatter ratingsystemet som værende uretfærdigt, 

har det konsekvenser for deres selvbillede. Flere af de hjernerystede medarbejdere føler ikke, 

at de kan leve op til præstationskulturen, og derfor ser de sig selv som “dårlige” medarbejdere. 

HR er bevidste om, at der er en præstationskultur, men HR mener ikke, at det er deres opgave 

hverken at påvirke kulturen eller at tage hånd om syge medarbejdere, som nu ikke føler at de 

passer ind. HR fremstår umiddelbart hjælpsomme under hjernerystelsesforløbet, men når HR’s 

håndtering efterfølgende får konsekvenser for den hjernerystede medarbejderes ratings, mener 

HR ikke, at det er deres opgave at forholde sig til afledte konsekvenser af deres håndtering. 

HR’s afgrænsede ansvarsfølelse kan være en indikation på, at hjælpen foregår uden tanke for 

andre HR-initiativer, som f.eks. Performance management systemer (ratings).  

 

HR giver de hjernerystede medarbejder frihed til både at vælge arbejdsopgaver og arbejdstid i 

deres hjernerystelsesforløb, og derved bliver den hjernerystede medarbejder projektleder på sit 

eget forløb. HR’s passive ageren indikerer, at HR har besluttet at medarbejdere med 

hjernerystelse selv skal styre deres eget forløb, og man kan ikke afgøre om de hjernerystede 

medarbejdere selv har efterspurgt projektlederrollen, eller om de har fået den tildelt af HR. 

De hjernerystede medarbejdere beskriver umiddelbart deres oplevelse af HR med ordene søde, 

forstående og professionelle. Samtidig fortæller de, at HR ikke har sørget for at videregive 

vejledninger om hjernerystelser, lavet optrapningsplaner eller presset medarbejderen til at 

komme tilbage på arbejdet. Det betyder, at det er svært at få øje på HR’s professionalisme, når 
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fagligheden ikke træder tydeligt frem i de hjernerystede medarbejderes reaktioner på HR’s 

håndtering. 

 

Viden og engagement  

HR-medarbejdernes professionalisme kan også betragtes som evnen til at opsøge og bruge 

viden i samspil med opbyggede erfaringer. At være datadrevet kan ses som en vigtig del af 

HR’s professionalisme, fordi data kan kvalificere beslutninger, som tidligere har været 

erfaringsdrevne (Rasmussen, 2013, Rynes, 2002, Rousseau, 2006). Heuristikker, datadrevet HR 

og stresshåndtering er tre perspektiver på hvordan HR-medarbejderne forholder sig til viden og 

erfaring i forhold til hjernerystelse. 

 

HR-medarbejdernes forhold til viden 

HR-medarbejderne har meget forskellige holdninger til at blive mere evidensbaseret vidende 

om hjernerystelser. De har tendens til at bygge deres håndtering af hjernerystelser på viden fra 

erfaring og heuristikker og ikke på en evidensbaseret tilgang.  

HR-medarbejderne siger om deres forhold til viden om hjernerystelser:   

Vibeke: “vi mangler materiale” Xenia: “nej, det har jeg ikke [behov for], Betina: og så vidt jeg 

er bekendt, i hvert fald, så vi har sådan ikke nogen erfaring i det, så det svært”. 

Vibeke bruger ikke direkte ordet viden, men i stedet ordet materiale. Hun synes derfor ikke 

direkte fokuseret på at vide mere, men mere optaget af at få information hun kan videreformidle 

på en håndgribelig måde. Overordnet er der altså ingen af dem som direkte efterspørger viden 

for deres egen professionalismes skyld, og udfordringen for HR-medarbejderne ligger ifølge  

Vibeke nærmere i, hvordan viden skal kommunikeres: 

 

Nu har jeg læst inde på hjernerystelsesforeningens hjemmeside, og jeg kunne faktisk 

vildt godt bruge noget materiale og give dem [medarbejderne] og sige, Jeg ved godt din 

læge har sagt, at nu har du hjernerystelse, men det her [materialet], det er altså de 

nyeste anbefalinger,(…) vi mangler materiale, rigtig meget materiale (…) og lige min 

målgruppe, advokater, jurister, altså den målgruppe, hvis de kan få den her (materiale) 

og sige, jamen okay, så er det faktisk fint nok, så er det nok ikke så farligt, så prøver 
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jeg, (…) de [medarbejderne] har bare en læge, der ikke er opdateret, og det er også det 

jeg oplever med psykologerne, de er ikke opdaterede med den nyeste forskning 

 

Vibeke bygger tilsyneladende sin håndtering af de hjernerystede medarbejdere, og herunder sin 

holdning til viden, på sin egen erfaring med en bestemt type medarbejderes langvarige 

hjernerystelser og antagelser om, at lægerne ikke er opdaterede. Vibeke vurderer, at lægernes 

muligvis manglende sundhedsfaglige viden, udlagt gennem medarbejderens fortællinger, er 

repræsentativ for alle lægers sundhedsfaglige viden jf. repræsentativitet-heuristikken 

(Kirkebøen, 1999, s. 529). Vibeke bruger konsekvent ordet materiale, når hun skal beskrive, 

hvad hun mangler for at hjælpe hjernerystede medarbejdere og samtidig siger, at hun selv har 

læst på deres hjemmeside, hvilket kan indikere at Vibeke ikke mener, at hun har brug for at 

vide mere, men ‘blot’ mangler viden i en konkret kommunikér bar form. 

En mulig forklaring på, hvorfor hun efterspørger denne form for materiale kunne være, at hun 

forstår medarbejderne som en bestemt type, som betragter netop denne form for nedskrevet 

viden som gyldige retningslinjer. Det antydes i Vibekes citat, at hun ikke tillægger læger og 

psykologers grundlæggende sundhedsfaglige viden signifikant betydning, når det drejer sig om 

hjernerystelser, fordi det er afgørende, at de er ikke opdaterede med den nyeste forskning. Det 

er bemærkelsesværdigt, at Vibeke mener, at hun, efter at have læst på en hjemmeside og have 

haft to håndfulde fortilfælde af hjernerystelser hos medarbejdere, er mere opdateret på 

sundhedsfaglige anbefalinger end læger og psykologer, og samtidig ikke har et fremtrædende 

ønske om selv at vide mere. 

 

Xenia forstår sin egen viden som tilstrækkelig, selvom der i højere grad er tale om erfaring: 

 

…den information som jeg har omkring det [hjernerystelser], den har jeg via 

medarbejderen, (…) altså han har fået al den information og den har han så delt med 

mig (…) også den viden jeg har, bare sådan basic, fordi jeg har været i gamet så længe 

og al det her, men specifikt ellers om hjerneskader har jeg ikke været opsøgende (…) 

hvis jeg ikke havde haft andet at lave, så kunne det da godt være, det kunne også være 

meget spændende at vide noget om 
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Xenia fortæller eksplicit, at hun ikke har behov for mere viden. Hun anser sin erfaring og 

medarbejderens udlægninger af lægens anbefalinger som tilstrækkelig for sin håndtering af 

forløbet. Hendes professionelle erfaring hjælper hende til at skabe plausibel mening omkring 

håndteringen, hvor hun ikke reflekterer over, at hun ikke tidligere har haft forløb med 

hjernerystelser og at hun ikke har opsøgt viden om hjernerystelser. Ud fra Xenias citat kan man 

tolke, at hun ikke ser nogen potentiel gevinst i at opsøge viden, da det kun er noget, som hun 

vil bruge tid på hvis jeg ikke havde haft andet at lave og hvis hun fandt tid, så ville det “bare” 

være spændende. Xenias udtalelser indikerer, at hun ikke mener, at hendes håndtering af 

hjernerystelsesforløbet kunne have været bedre, hvis hun havde haft større viden om 

hjernerystelser. På den måde fralægger Xenia sig ansvaret, men også muligheden, for at hendes 

viden om hjernerystelser kan gøre en konkret forskel for den hjernerystede medarbejdere. Man 

kan få indtryk af, at Xenia betragter sit fagområde som uafhængigt af den sygdom som en 

medarbejder har, og at det er årsagen til, at hun ikke ønsker at vide mere. Xenia bruger sin 

erfaring fra at have været i gamet så længe til at bekræfte hende i, at hun har den erfaring, som 

hun skal bruge og sammenlagt med de informationer, som hun får fra den hjernerystede 

medarbejder, så mener hun ikke, at hun har behov for yderligere viden jf. repræsentativitet-

heuristikken (Kirkebøen, 1999, s. 529). 

 

Forskellen på Vibeke og Xenia er, at Xenia mener hendes erfaring er tilstrækkelig, mens Vibeke 

primært mangler viden i form af materiale. Xenias forhold til viden kan begrænse hendes 

muligheder for at bidrage konkret til forløbet. Det kan kritiseres, fordi hun ikke ser behov for 

at være ydmyg overfor viden, fordi hun selv har stor erfaring.  Hun er som HR-medarbejder 

ansat til at være vidende og uddannet på lige netop HR-faglighed, hvilket sygdomshåndtering, 

også af mindre udbredte fænomener som hjernerystelse, kan siges at være. Det kan ses som et 

spørgsmål om, hvad der anses som professionelt af en HR-medarbejder i hendes virksomhed. 

Det er paradoksalt, fordi hun tydeligt er økonomisk rationelt tænkende i forhold til 

medarbejderens evner og sygdom, men samtidig er hun ikke åben overfor den evidensbaserede 

tilgang, som jf. Rasmussen (2013) og Rousseau (2006) netop kan vurderes mere rentabelt i det 

lange løb end erfaringsbaserede tilgang. 
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HR-medarbejdernes forhold til erfaring  

HR-medarbejdernes holdning til at vide mere kan være et udtryk for, at konteksten (den 

hjernerystede medarbejder og virksomheden i øvrigt) forventer, at de har en specifik viden om 

forskellige sygdomme, selvom de måske reelt ikke har det. Det enactes, når Xenia ikke mener, 

at hun har behov for mere viden, fordi hun har generel erfaring nok, og når Vibeke mener, at 

hun kan udfordre lægens anbefalinger på baggrund af erfaring med hjernerystelser. Det er, 

ifølge hende, vigtige kriterier for HR’s professionalisme. Derimod er det tilsyneladende ikke 

vigtigt, om der er vidensbelæg for konkrete anbefalinger. Det kan undre, hvordan HR skal være 

i stand til at agere professionelt ved blot at støtte sig til deres erfaring og ikke til evidensbaseret 

viden i deres anbefalinger. 

Vibeke siger: 

 

...jamen han [lægen] anbefaler mig at prøve med fire timer om dagen, og holde fri 

onsdag fx, godt jamen, det synes jeg er rigtig godt, at han anbefaler det. Også siger jeg, 

det er også rigtig fint, men det er også enormt vigtigt for mig, at du forstår, at fordi 

lægen siger, at du skal være her fire timer om dagen, hvis du har ondt i hoved efter to, 

så er det dér du går, fordi min erfaring er, at man skal stoppe før [man får ondt i hoved]. 

 

 

Vibeke mener, at hun har erfaring nok til at vejlede om sundhedsfaglige forhold mod lægens 

anbefaling, hvilket må siges at være bemærkelsesværdigt, fordi hun ikke er læge, men HR-

medarbejder.  At Vibeke forstår lægens anbefalinger som et udgangspunkt, er et udtryk for 

hendes erfaring, da den viser hende at lægens anbefalinger ikke altid er optimale. Vibekes 

forventninger følger begrebet om tilgængelighedsheuristikker (Kirkebøen, 1999), hvor 

usædvanlige tilfælde vinder forrang over mere afdæmpede forløb i erindringen. Når Vibeke 

skaber en mening om at hun er mere vidende (på baggrund af erfaring) end lægen, bekræfter 

det hende i, at hun kan leve op til kontekstens forventninger til hende som professionel HR-

medarbejder, der har en ekstraordinær viden, selvom hun ikke har det.   

Vibeke og Xenia behandler i høj grad deres erfaring, som viden, fordi de ikke er opmærksomme 

på, at deres erfaring statistisk set er meget begrænset. Derfor er det usandsynligt, at deres 

erfaring fra en enkelt hjernerystelse kan være så repræsentativ, at det kan bruges til at sige noget 
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plausibelt om de fremtidige forløb. Udfordringen er, at hvis man som HR-medarbejder ikke er 

bevidst om sine erfaringers begrænsninger, så opstår uhensigtsmæssige antagelser, som 

påvirker håndteringen af hjernerystelsesforløbet. 

Det kan undre at begge HR-medarbejdere har et mere eller mindre uprofessionelt forhold til at 

opsøge viden og bruge den, når f.eks. Xenia samtidig gentagne gange fortælles, hvor mange 

ressourcer der bruges. Viden og en evidensbaseret tilgang kan hjælpe med at nedbringe 

ressourceforbruget forbundet med hjernerystelser. Konsekvenserne af ikke at opsøge viden 

systematisk kan være, at HR bruger deres ressourcer ineffektivt, ustruktureret og at 

sygdomshåndteringen bliver et resultat af holdninger i stedet for viden. 

 

Stress, hjernerystelse og engagement 

Der er en tendens til, at HR engagerer sig forskelligt i forbindelse med stress og hjernerystelser. 

Det er interessant at sammenligne stress og hjernerystelser, fordi de to sygdomme begge har et 

subjektivt symptombillede, der gør det praktisk umuligt at lave entydige vurderinger af, hvor 

syg en medarbejder er. Samtidig er de økonomiske overvejelser for arbejdsgiveren typisk de 

samme, uanset sygdom, nemlig hvor længe man kan have en syg medarbejder ansat, og hvad 

man vil gøre for at hjælpe medarbejderen tilbage. 

 

HR-medarbejderne har i deres håndtering af medarbejdere med stress fokus på at bevare 

tilknytningen til arbejdspladsen. Vibeke:”...vi forsøger faktisk at holde folk her og i stedet 

skærme dem og så har vi lavet et samarbejde med en speciel coachingform, der hedder 

Mindstrain, som der er sindssygt gode resultater med” Betina ”..vi siger ‘Vi synes bare, at det 

ville være rigtig dejligt hvis du (…) bare kom herud i en time’, altså hvor vi godt kan presse 

lidt på i forhold til, at der er nogen læger, der er meget hurtige til at sige du skal være hjemme 

i to måneder” , Ditte: “så derfor handler det også tit om at sige ´hvordan kan vi bevare en 

tilknytning til arbejdspladsen selvom du måske ikke kan komme og arbejde 37 timer, så kan du 

starte lige så stille og roligt op” . 
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Ditte uddyber, hvad hun og virksomheden fokuserer på i et stressforløb: 

 

...vi ved at, det ved man også fra forskningen, at jo bedre du er til at bevare tilknytningen 

til arbejdspladsen, jo nemmere er det også at komme tilbage (...) jeg har også haft 

nogle, hvor vi har lavet en ugentlig aftale om, at så kommer du [medarbejder sygemeldt 

med stress] ind til onsdagsmødet på besøg og går hjem igen. simpelthen fordi netop 

nogle gange med stress, alt efter hvad der har udløst det, så kan det være rigtig svært 

bare at træde ind ad døren til arbejdspladsen. Så hvis vi kan nedbringe den fare eller 

den bekymring ved at medarbejderen føler, at de stadig er en del af banken, selvom de 

er syge, så har vi i hvert fald en erfaring med, at det speeder processen op for begge 

parter. Det handler også ofte om(...), hvis det er arbejdsbetinget stress ‘kan jeg se mig 

selv komme tilbage til det her job under de omstændigheder og med de rammer eller vil 

jeg noget andet?’ Samtidig er der selvfølgelig også en leder, som også altid kigger indad 

og siger ‘hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt med stress eller noget andet, 

jamen hvad er det, altså har vi en aktie i det her? og det har vi ofte, ‘hvordan kan jeg 

blive bedre som leder både i dialogen, eller er der simpelthen.. planlægger jeg min 

opgavemængde forkert eller fordeler jeg den forkert rundt eller er der nogle strukturelle 

ting i vores team, som gør, at vi skal gøre noget anderledes for, at vi undgår det sker 

igen? 

 

 

Ditte viser i citatet, hvordan hun inddrager både forskning og erfaring til at understøtte deres 

initiativ om, at den stressramte medarbejder skal bevare sin tilknytning til arbejdspladsen ved 

at møde op nogle timer om ugen. Dittes inddragelse af forskning kan forstås som, at HR 

praktiserer datadrevet arbejde i deres håndtering af stressforløb, hvilket vi i en tidligere pointe 

har vist, at HR ikke gør med hjernerystelser. Ditte beskriver, hvordan lederen i et stressforløb, 

men også ved andre sygemeldinger, altid kigger indad, hvilket kan forstås således, at lederen, 

ifølge Ditte, bør overveje hvilket ansvar vedkommende har i forhold til selve stresssygdommen. 

Det er bemærkelsesværdigt, at Ditte er bevidst om lederens ansvar, og hvilke emner som skal 

overvejes, men uden at hun identificerer sit eget ansvar, f.eks. for at hjælpe lederen med at 

kigge indad. Når Ditte taler om medarbejderen eller lederen bruger hun som regel en jeg-form, 
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men når hun skal beskrive sin egen rolle bruger hun et vi i nogle konstellationer, hvor det 

indfanger hele virksomheden f.eks. når hun siger “altså har vi en aktie i det her? og det har vi 

ofte.” Dittes ordvalg kan tolkes som et bevidst valg om, at HR skal fungere som bagvedliggende 

erfaringsdrevet supportfunktion. Dittes udlægning af virksomhedens håndtering af et 

stressforløb handler meget om, hvilke overvejelser der skal gøres for at undgå lignende tilfælde. 

Hvis man antager, at Dittes udlægning er udtryk for at HR er drevet af erfaring, bliver det 

meningsfuldt for hende og virksomheden at reflektere over, hvordan stressen er opstået, og 

hvordan de kontinuerligt kan gøre det bedre. 

Ditte beskriver, at fastholdelse af stresssygemeldte medarbejdere er noget der speeder 

processen op. At omtale et stressforløb som en accelererbar proces kan indikere, at der er nogle 

faste trin, som en stresssygemeldt medarbejder skal igennem, og jo hurtigere de kommer 

gennem trinene, jo før bliver de raske. Det bliver derfor Dittes opgave at få medarbejderen så 

hurtigt gennem trinene som muligt. 

Der er tilsyneladende en tendens til at HR er afventende overfor den hjernerystede medarbejder. 

HR tillægger tilsyneladende den hjernerystede medarbejder selvbestemmelse i forhold til, 

hvornår og hvor meget de kan vende tilbage til arbejdet. 

Betina: “...selv simple hjernerystelser kan jo udvikle sig til noget som giver varige men, hvis 

man ikke passer rigtig meget på (...)så der stoler vi meget på det medarbejderen får at vide af 

lægen og vil ikke, altså ikke blande os” Vibeke: “du [den hjernerystede medarbejder] skal selv 

mærke efter, du skal helst stoppe inden du begynder at få ondt i hoved, altså du skal helst 

stoppe, skal vi prøve med to timer, også se hvordan det går, og hvis det bare går edder godt, 

så prøv med tre timer i morgen” Xenia “du [den hjernerystede medarbejder] skal tilbage på 

arbejde, du siger.. behandlerteamet siger .. eller I i fællesskab har fundet ud af to gange om 

ugen maks. to timer” 

 

Vibeke uddyber, hvordan hun engagerer sig i forløb med hjernerystelser. 

 

 jamen, jeg taler med dem om det, jeg siger, I bliver simpelthen nødt til eller du bliver 

simpelthen nødt til at indse..eller ikke indse, men du bliver nødt til at arbejde med, at 

det her kommer til at tage meget længere tid, jeg synes, at du inde i dit hoved skal 

indstille dig på, at der går 8 måneder, før du føler dig helt som dig selv igen og de tror, 
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at det tager 14 dage, også siger de det kan du ikke mene, også siger jeg Det mener jeg, 

det kan også godt være det bliver hurtigere, men jeg synes du for dig selv bliver nødt til 

at indstille dig på worst case, (...) fordi du vil opleve at du prøver lidt, så rammer du 

muren, også må du lidt tilbage igen, og så prøver vi lidt mere, også lidt tilbage igen, så 

det vil ikke bare.. vi kan ikke bare skrive en model, også er det det her der kommer til 

at passe, det har aldrig holdt en eneste gang. Ikke en! 

 

 

Vibeke omtaler den psykiske side af det, som den største udfordring og hun sætter ind ved at 

have et fast repertoire af opmærksomhedspunkter, som hun gennemgår for de hjernerystede 

medarbejdere. Vibeke omtaler sig selv som et dominerende Jeg, som har meninger, hvilket hun 

sætter overfor et skrøbeligt Du, som hun antager bliver psykisk påvirket. Hun bruger begreber 

som simpelthen nødt til, bliver nødt til og du vil opleve hvilket kan indikere, at Vibeke føler sig 

sikker på, hvordan forløbet bliver og hvilke udfordringer, der vil opstå. Der er en kontrast i, 

hvordan Vibeke er meget bevidst om, at medarbejderen selv skal mærke efter, når der er tale 

om et fysisk symptom (hovedpine), men i forhold til psykiske udfordringer tager Vibeke over 

og dikterer hvad medarbejderen skal forholde sig til. Vibeke udstikker nogle overordnede 

retningslinjer for medarbejderne, men hun vil ikke gå ned på et mere detaljeret niveau og lægge 

en plan for f.eks. timetal pr. uge (en model). Vibekes forbehold for at lave en model kan ses 

som en ansvarsfralæggelse, fordi hun aldrig har oplevet at modellerne har holdt. Det kan være 

et udtryk for, at hun ikke vil sættes i forbindelse med dårlig rådgivning og dermed komme til 

at fremstå uprofessionel. At Vibeke ikke vil lave en model kan omvendt også betragtes som 

uprofessionelt, fordi hun på den måde overlader arbejdet til den hjernerystede medarbejder. I 

forløbet med Anne fandt hendes mand en model: “Han [Annes mand] havde egentlig også talt 

med deres HR afdeling om det, sådan tilfældigvis, så nævnte han mit tilfælde, og så havde hende 

fra HR over i det firma nævnt en model de brugte, når de havde folk med hjernerystelse.” Ifølge 

Annes udlægning fulgte hun og Vibeke den anden HR-afdelings model, og det havde Anne stor 

gavn af. Vibeke har, ud fra et sensemaking-perspektiv, behov for at se sig selv som kompetent 

og professionel. Vibeke har læst psykologi, og fordi hun umiddelbart har svært ved at lave en 

velfungerende model, kompenserer hun ved at tillægge hendes eget arbejde med den psykiske 

dimension stor betydning. 
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Lederne og medarbejdernes forventninger påvirker, hvordan HR-medarbejderne ser sig selv, 

og de er i dette tilfælde måske tilbøjelige til at opføre sig som lederne forventer, nemlig at 

foreslå at medarbejderne bliver på arbejdet, men går ned i tid. Mennesket er et socialt væsen, 

der orienterer sig mod den andens forventninger, og derfor kan man se HR medarbejdernes valg 

som deres orientering mod den sygemeldte medarbejders leder frem for at orientere sig mod 

medarbejderens ønsker (Murphy, 2015, s. 69). Denne rolle som lederens (og virksomhedens) 

agent enestes ved, at HR f.eks. udfordrer lægens sundhedsfaglige anbefalinger, og ved at HR 

selv har holdninger til, hvilke metoder der virker bedst. 

 

Der synes at være en forskel på HR-medarbejdernes engagement ved stress og ved 

hjernerystelse. Som repræsentant for HR-medarbejderne viser Ditte og Vibeke denne forskel. 

Vibeke er handlingsorienteret og bruger sin egen tilstedeværelse aktivt ved gennemgående at 

anvende en dominerende jeg-form i citatet. Ditte forholder sig i baggrunden, og taler som 

virksomhedens ‘usynlige’ repræsentant vha. kollektivet vi. Ditte mener, at virksomheden har et 

ansvar, og kan opbygge erfaring ved hvert stressforløb, samtidig med at håndteringen af stress 

fungerer som en maskine baseret på forskning, der fortæller, at HR og virksomheden gerne må 

blande sig og presse medarbejderen til at holde tilknytning til arbejdspladsen. Vibeke tager ikke 

ansvar for at skabe en model (proces) for hjernerystelser, selvom hun faktisk har adgang til en 

brugbar model gennem en af sine medarbejdere (Anne). Samtidig lægger hun ansvaret for 

optrapningsplan og timetal over på medarbejderen, alt imens hun indtager en psykologrolle og 

fortæller medarbejderen hvordan de skal forholde sig (psykologiserer). 

 

Der kan være mange forklaringer på, hvorfor HR engagerer sig forskelligt i stress og 

hjernerystelser. En meget oplagt forklaring, som også kommer til udtryk i Ditte og Vibekes 

citater er, at HR har langt mere erfaring med og viden om stress. Stress har fået meget 

opmærksomhed i mange år, og det kan være en forklaring på, hvorfor man også i HR har opnået 

større kendskab til sygdommen. Hjernerystelse er derimod en sygdom, der umiddelbart gør dem 

usikre, evt. fordi de tilsyneladende ikke har samme kendskab til den, som de har til stress. Det 

kan indikere, at HR har det samme niveau af sygdomskendskab som resten af befolkningen, og 
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man kan stille spørgsmålet, om det ikke kan forventes af HR, at de har større viden end resten 

af befolkningen som en del af deres professionalisme. 

 

Opsamling: Viden og engagement  

Der er tendens til, at HR-medarbejderne vurderer de hjernerystedes situation ud fra erfaring og 

heuristikker og ikke umiddelbart er interesserede i at vide mere om hjernerystelser. HR mener, 

at der er tilstrækkelig erfaring at trække på til at håndtere hjernerystelser ved at udfordre lægens 

anbefalinger og håndtere og vejlede i psykiske og fysiske symptomer vha. håndgribeligt 

materiale og lægmandsviden. HR’s tilgang til viden er anderledes i stresstilfælde. Stress bliver 

også håndteret ud fra erfaring, men HR-medarbejderne finder støtte til deres erfaring i 

evidensbaseret viden. Samtidig findes der en forskel i engagement i henholdsvis stress og 

hjernerystelser. Hvor HR i tilfælde med stress gør sig specifikke overvejelser om, hvad 

virksomheden og lederne kan gøre bedre, så ligger ansvaret i hjernerystelsestilfælde på den 

hjernerystede medarbejder, som primært får at vide, hvordan de skal forholde sig til situationen. 

Denne forskel i engagement kan fortolkes som en forskel i ansvarsfølelsen overfor den syge 

medarbejder, men det kan også skyldes, at konteksten har forskellige forventninger til, hvad 

HR skal gøre ved de forskellige sygdomme. I tilfælde med stress kan konteksten have klare 

forventninger til, at her skal HR træde til med et konkret værktøj f.eks. Mindstrain, men i 

tilfælde med hjernerystelser har f.eks. de hjernerystede medarbejdere anderledes forventninger. 

Medarbejdernes forventninger vil blive undersøgt nærmere i næste afsnit. En anden mulig 

forklaring på det forskellige engagement kan være den almene viden om stress over for 

hjernerystelser. Hvor stress har været en kendt sygdom i mange år, som har fået meget 

opmærksomhed, er hjernerystelser mindre kendt og måske i højere grad omgivet af en 

berøringsangst fra HR’s side. 

 

Der er en tendens blandt HR-medarbejderne, f.eks. hos Xenia og Betina, til at træde i 

baggrunden og være afventende i forløb med hjernerystede medarbejdere, hvilket kan forstås 

ved at professionalisme i deres forståelse handler om at give plads til den hjernerystede 

medarbejder og i øvrigt være til rådighed med praktisk hjælp. Det er interessant når både Xenia 

og Betina eksplicit forklarer om deres proaktive indsats i tilfælde med stress, hvilket giver 

indtryk af, at HR-medarbejderne forstår en proaktiv indsats som det rigtige at gøre i forbindelse 
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med stress. Der er ikke noget som indikerer, at HR forstår sig selv som mindre professionelle i 

deres håndtering af hjernerystelser sammenlignet med deres håndtering af stress, til trods for at 

deres viden og engagement i de to sygdomme er forskelligt. 

 

HR’s håndtering af medarbejdere med hhv. stress og hjernerystelse indikerer, at HR’s 

professionalisme er at tilpasse håndteringen til den konkrete sygdom, og samtidig have erfaring 

som et bærende element for HR’s handlinger. Om erfaringerne støttes af evidensbaseret viden 

er af mindre betydning for HR’s selvforståelse som professionelle. 

 

Der er flere mulige forklaringer på hvordan kontekstens forventninger til HR’s specifikke viden 

påvirker, hvordan HR forstår og handler i deres egen rolle som professionelle HR-

medarbejdere. Hjernerystelse er for HR en mindre kendt sygdom, muligvis fordi der ligger 

mindre ansvarsfølelse til grund for HR’s engagementet i håndteringen. Hjernerystelser gør 

tilsyneladende HR-medarbejderne usikre og derfor fremstår de selvhævdende i forhold til deres 

egen viden og erfaring. I tilfælde med stress er der umiddelbart en bevidsthed i HR om det 

ansvar, som virksomheden evt. måtte have for den syge medarbejders situation. Stress er en 

kendt folkesygdom, som HR generelt har et stort kendskab til grundet mediernes fokus. HR-

medarbejderne opbygger derfor gradvist større ansvarsfølelse og mere erfaring med stress vha. 

tilførsel af en viden, hvilket skaber gradvis større professionalisme omkring sygdommen. 

Forskellen i håndtering af stress og hjernerystelser har baggrund i erfaringsgrundlag og HR’s 

ansvarsfølelse. Erfaring kan forstås som personbåret professionalisme, der udgøres af en 

persons evne til at udvide sit erfaringsgrundlag vha. tilførsel af viden og bruge den. Umiddelbart 

håndteres stress og hjernerystelser ikke ud fra de samme præmisser, og det er mærkværdigt, når 

HR-medarbejderne selv mener, at de har erfaring og tilstrækkelig med viden til at håndtere både 

stress og hjernerystelser professionelt. Derved bliver deres evne til at arbejde konsistent 

datadrevet et udtryk for professionalisme. 

 

Værdiskabelse 

HR-medarbejdernes professionalisme kan anskues som evnen til at være værdiskabende. Der 

er et tiltagende krav til, at HR skal være strategiske og være i stand at skabe resultater på 
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bundlinjen. Kravet om økonomiske resultater bliver en præmis for, hvad det vil sige at agere 

professionelt som HR-medarbejder. VRIO, signalværdi og CSR er tre forskellige perspektiver 

på, hvordan HR-medarbejderne i specialets casevirksomheder forholder sig til HR’s 

værdiskabelse. Hvor afsnittet om VRIO fokuserer specifikt på den hjernerystede medarbejder, 

forholder afsnittet om signalværdi sig til samspillet mellem hjernerystelseshåndteringen og de 

øvrige medarbejdere. Mere overordnet drejer afsnittet om CSR sig om interaktionen mellem 

håndteringen af hjernerystelser og virksomhedens CSR-strategi. 

 

Medarbejderne som strategisk ressource 

Blandt HR-medarbejderne er der en umiddelbar tendens til at ville fastholde en medarbejder 

med hjernerystelse fremfor at afskedige vedkommende i det øjeblik, hvor omkostningerne ved 

den fortsatte ansættelse bliver større end indtægterne. Der er stor forskel på HR-medarbejdernes 

vurderingskriterier, selvom de kommer til samme konklusion; at fastholde medarbejderen. 

Vibeke bekræfter: “nej, vi har ikke fyret nogen med hjernerystelse”… “men (...) kan man ikke 

levere fagligt, så er snoren ikke nær så lang, men det er jo fordi, de er ansat specifikt til 

specialistroller, altså vidensmedarbejdere, der går det altså ikke”. Ditte siger ”Vi vil sindssygt 

gerne hjælpe ham, for han har jo været en rigtig dygtig medarbejder i mange år og en anerkendt 

leder, så hvordan kan vi på en rigtig god måde få støttet forløbet” 

 

HR-medarbejderne skal alle overveje den samme økonomiske situation ved 

sygdomshåndtering; skal medarbejderen afskediges eller forblive ansat.  Det er fælles for HR-

medarbejderne, at de gerne vil fastholde sygemeldte medarbejdere, hvis det kan forsvares ud 

fra en række forskellige værdi-kriterier, fordi de ønsker at give medarbejderne de bedst mulige 

betingelser i forløbet. HR-medarbejdernes kriterier for vurdering af en sygemeldt medarbejders 

værdi, kan anskues i et værdimæssigt kontinuum. I den ene ende af kontinuummet vægtes 

bløde, etiske kriterier som tillid, anciennitet og medarbejderens vilje til at vende tilbage højt. I 

den anden ende findes den mere hårde økonomiske vurdering, hvor medarbejderen vurderes ud 

fra VRIO-faktorerne. Midt i kontinuummet ses kriterier, som har fokus på medarbejderens 

faglige kompetencer. Kriteriet forholder sig til, i hvilken grad medarbejderne skabte værdi, 

inden de blev syge, men kriteriet forholder sig ikke til, i hvilken grad medarbejderne er i stand 

til at være værdiskabende for virksomheden efter sygdomsperioden. 
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Betina siger: 

 

…altså hvis udsigterne til, at man kommer tilbage og kan varetage det job man havde, 

de er så lange, så afslutter man ansættelsesforholdet, men vi (…) prøver at gøre ret 

meget for at hjælpe folk tilbage…vi er (…) sådan rimelig tålmodige, især hvis vi kan se 

at en medarbejder rigtig gerne vil tilbage til arbejdet, og gør hvad han kan for at komme 

tilbage, og der bliver lagt en plan, og hvis man kan se at planen, (...) selvom den er 

langstrakt, går i den rigtige retning, så er vi ret tålmodige (…) og især medarbejdere 

der har været her i lang tid selvfølgelig… 

 

 

Betina mener, at medarbejderens anciennitet og vilje til at komme tilbage er værdiskabende 

kriterier for at vurdere og argumentere for, om virksomheden skal være rimelige tålmodige og 

strække sig langt for at fastholde den syge medarbejder. Betina forholder sig hverken til den 

langtidssygemeldte medarbejders værdi, eller i hvilket omfang medarbejderen nemt kan 

erstattes. Hendes kriterier handler ikke om, at medarbejderen skal forblive en strategisk 

ressource for virksomheden, hvilket kan være en indikation på, at hun ikke vurderer 

medarbejderen værdiskabende ifølge VRIO. Tilsyneladende indgår det gensidige bytteforhold 

af arbejdskraft og løn mellem arbejdsgiver og medarbejder ikke som et kriterie i Betinas 

vurdering. Der er en konflikt i, at Betina er villig til at investere i, at medarbejderen skal komme 

tilbage, uden at have vurderet, om investeringen er rentabel og medarbejderen rent faktisk kan 

skabe værdi jf. VRIO. 

 

Xenia fortæller: 

 

På et eller andet tidspunkt, da det blev ved med at trække ud, så lavede vi (…) en fix 

dato og sagde på det her tidspunkt, så er der gået så lang tid, der ville være gået 

halvandet år, (...) så på det tidspunkt, der skal det være sådan, at du kan varetage den 

funktion, som du havde da du blev syg (…) og hvis ikke du kan det (...) så er vi nødt til 

at kigge på en anden position til dig 
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I den anden ende af kontinuummet findes Xenia, som i ovennævnte citat kommer til den 

konklusion, at der ikke længere er sammenhæng mellem udgifter og potentiel indtjening i en 

sag med en hjernerystet medarbejder, hvorfor hun stiller et ultimatum til, hvorvidt 

medarbejderen skal fastholdes i nuværende job. Xenia vurderer, at det ikke længere er rentabelt 

at investere i medarbejderens fastholdelse i den nuværende position, men er alligevel villig til 

at kigge på om medarbejderen kan være værdiskabende jf. VRIO i et andet job. Der er en 

spænding i, at hun på den ene side giver udtryk for, at medarbejderen ikke er investeringen 

værd, men på den anden side gerne vil investere i medarbejderen i et andet job - selvom 

medarbejderen stadig er sygemeldt. 

Det kan forklares ved, at Xenia ikke bange for at skelne hierarkisk mellem timelønnede og 

specialiserede/ledende medarbejdere i forhold til, hvor nemt medarbejderen kan erstattes og 

graden af virksomhedsspecifik viden: 

 

… og så er det klart, at så fordi at han har en meget høj stilling, så bliver der også lige 

pludselig (...) altså med al respekt.. vi kan lidt nemmere undvære dem længere nede i 

rækkerne, for der er altid nogen, som vi kan tage af, der er ikke så mange, som man kan 

tage af, når man bevæger sig højere op i... 

 

 

Jf. VRIO er alle medarbejdergrupper værdiskabende, men jo højere oppe i hierarkiet, jo sværere 

er det at hente en lignende medarbejder udefra, og det tager længere tid før en ny medarbejder 

opnår samme niveau af virksomhedsspecifik viden. Xenia vurderer, at det kan betale sig at være 

mere tålmodig med lange sygemeldinger til medarbejdere højere oppe i hierarkiet, hvis der er 

udsigt til tilstrækkelig værdiskabelse. Det kan forklare hendes ræsonnement vedr. omplacering 

af den syge medarbejder med en høj stilling. 

Der opstår en forskel i synet på værdiskabelse mellem Xenia og Betina ud fra VRIO. Kigger vi 

på Betina og Xenias citater med VRIO-modellen er det tydeligt, at Xenia er den mest 

værdiskabende, idet hun tager stilling til forholdet mellem investering og afkast, og det gør 
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Betina ikke. Det er dog paradoksalt at de i praksis ender med at strække sig lige langt, selvom 

de anvender forskellige kriterier og værktøjer i vurderingen af, hvor langt de skal strække sig.   

Midt i mellem Betina og Xenia findes Vibeke og Ditte. 

 

Vibeke lægger vægt på kriteriet faglig performance, når hun vurderer om en syg medarbejder 

skal fastholdes: 

 

at de advokater, der kommer tilbage, det er deres hoved vi lever af, og hvis ikke vi kan 

bruge det, giver det så mening at de sidder på deres kontor, altså fordi folk bliver 

frustreret omkring dem, fordi vi kan jo ikke trække på dem, det vi tror, de skal, kan de 

ikke 

 

Vibeke er bevidst om, at det rent økonomisk ikke altid er det bedste for virksomheden at få syge 

medarbejdere tilbage på kontoret. Vibeke vurderer, om medarbejderen med en hjernerystelse 

skal afskediges, ud fra et faglighedskriterie, fordi hun tilsyneladende reflekterer over, at 

ansættelsesforholdet handler om, at medarbejderens faglige kompetencer skal skabe værdi for 

virksomheden, ellers er det ikke meningsfuldt. Til trods for at medarbejderne er svære at finde, 

erstatte, og har virksomhedsspecifik viden, så er det afgørende i sidste ende om de kan skabe 

værdi Jf. VRIO. Kan de ikke det, kan de ikke være ansat. Hun anerkender, at virksomhedens 

medarbejdere er specialiserede, fagligt kompetente og svære at udskifte, hvorfor hun gerne vil 

have dem hurtigt tilbage på kontoret, men hun er tilsyneladende også i konflikt mellem at folk 

bliver frustrerede og en forståelse af, at når medarbejderen kommer hurtigt tilbage efter sygdom 

er det lig med øget værdiskabelse for virksomheden over tid. Det er ikke nødvendigvis givet, 

hvis medarbejderen i kraft af sin sygdom har tabt dele af sin arbejdsevne. Det kan være en 

indikation på, at der er en uoverensstemmelse mellem Vibekes arbejde med virksomhedens 

overordnede forståelse af, hvad der skaber værdi, og forståelsen af værdiskabelse ude blandt 

medarbejderne. Det fører til, at Vibeke vurderer medarbejderen delvist ud fra VRIO, men 

samtidig tager hensyn til faktorer som signalværdi. 
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Ditte befinder sig, ligesom Betina, i den bløde ende af kontinuummet: 

 

…men samtidig med en næstekærlighed for, (...) det skal vi også kunne håndtere og 

rumme..så de 12 medarbejdere eller 15 medarbejdere han var leder for, hvordan kan vi 

støtte at de ikke (…) bliver for berørte af det, men at der også tager god hånd om dem i 

mellemtiden. så (...) vi som virksomhed sku finde ud af worst case hvis manden her blev 

tilkendt et fleksjob (…) ønsker vi at gå ind i sådan et ansættelsesforhold, og det var vi 

sådan set ret hurtigt enige om (...) vi er så stort et sted (…) så det bliver vi simpelthen 

nødt til at kunne rumme. vi synes ikke vi havde nogle etiske og værdimæssige 

argumenter for at vi (…)  skulle sige nej til det 

 

 

Hun vurderer medarbejdere med hjernerystelse ud fra kriterier som anciennitet, signalværdi, 

hierarki, næstekærlighed, størrelse på virksomheden og etik. Dittes vurdering rummer ingen 

eksplicitte udtalelser om økonomiske kriterier, men der kan sagtens være et økonomisk CSR-

rationale bag hendes udtalelser, som gemmes bag ord som etik og næstekærlighed. Etik og 

næstekærlighed er dog stadig de kriterier, hun nævner, og det placerer hende i den bløde mere 

etiske ende af kontinuummet, men ud fra VRIO er hendes vurdering af om medarbejderen skal 

fastholdes ikke værdiskabende. Hun optræder som virksomhedens strategiske partner i et CSR-

perspektiv, fordi hendes vurdering af situationen baseres på kriterier, som på kort sigt ikke kan 

vurderes værdiskabende. Samtidig har hun økonomiske overvejelser, når hun vurderer 

muligheden for at give medarbejderen et fleksjob. 

 

Det kan undre, at der er forskel på HR-medarbejdernes vurderinger af om en syg medarbejder 

skal fastholdes, da der i alle de konkrete sager om hjernerystede medarbejdere er tale om 

højtuddannede og specialiserede medarbejdere, som er strategiske ressourcer. Havde 

medarbejderne været nemme at erstatte, ville der ikke være noget strategisk argument for at 

fastholde medarbejderen udover den lovpligtige periode på 120 dage. 

 

Der er en gennemgående tendens til at anciennitet tillægges stor betydning. Anciennitet kan 

være, men er ikke nødvendigvis, værdiskabende, og af denne grund er anciennitet i sig selv 
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ikke et økonomisk kriterium. Når HR-medarbejderne fremhæver vigtigheden af, at 

medarbejderen har anciennitet, er det bemærkelsesværdigt, at det ikke er medarbejderens 

virksomhedsspecifikke kompetencer, som fremhæves. I stedet lægges der vægt på at 

medarbejderne har været ansat længe. Hvis man anskuer medarbejderen som en strategisk 

ressource, har anciennitet isoleret set ikke nogen værdi for virksomheden, men for HR-

medarbejderne i vores case-virksomheder har anciennitet tilsyneladende er særskilt værdi. 

Der er tilsyneladende stor forskel på, hvor værdiskabende de forskellige HR-medarbejdere er, 

hvis man analyserer deres udtalelser ud fra et VRIO-perspektiv. Forklaringen kan være at de 

forstår værdiskabelse forskelligt og f.eks. at Ditte forstår værdiskabelse ud fra et CSR-

perspektiv, mens Xenia forstår det rent økonomisk ud fra et VRIO-perspektiv. 

 

Signalværdi 

HR-medarbejderne er i varierende grad optagede af, hvilke signaler de sender til de øvrige 

medarbejdere i virksomheden, i forbindelse med håndteringen af en hjernerystet medarbejder. 

Signalværdi er et af HR-medarbejdernes kriterier i en økonomisk vurdering af en sygemeldt 

medarbejders fortsatte ansættelse, men det er samtidig et kriterium, som ligger ud over VRIO. 

Begrebet om signalværdi indikerer, at beslutninger vedrørende en syg medarbejder ikke 

udelukkende træffes på baggrund af forholdet mellem den hjernerystede medarbejder og 

virksomheden, da en bestemt håndtering har afledte konsekvenser for de øvrige medarbejderens 

forståelse af virksomheden. 

Vibeke og Xenia er optagede af, at de øvrige medarbejdere ikke skal miste respekten for 

virksomheden ved, at HR giver den hjernerystede medarbejdere for gode vilkår. Xenia fortæller 

om hendes fornemmelse af de øvrige medarbejderes mening om virksomhedens håndtering: “at 

det er fandme lang snor at få, ikke .. så de [medarbejderne] ville egentlig.. der ville helt sikkert 

være nogen, der ville have været helt ok med, at vi havde sagt vedkommende op, det er jeg ikke 

i tvivl om, fordi de synes, at vi har gjort rigtig, rigtig meget” 

Vibeke: “...jeg får frustrationerne fra lederne ikke, eller fra ledelsen (...) men der kan jo være 

kollegaer imellem, hvor der kan være noget frustration over mennesker, der i forvejen er under 

et voldsomt pres. “ 
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Både Vibeke og Xenia oplever frustrationer hos de øvrige medarbejdere, og især Vibeke er 

bekymret for, hvilket signal den hjernerystede medarbejders arbejdsforhold sender til de øvrige 

medarbejdere, hun siger: 

 

…men det kan jo være kollegaer imellem hvor der kan være noget frustration over 

mennesker der i forvejen er under et voldsomt pres, og så tror de jamen vi er en ekstra 

mand på sagen, og hun leverer det og det, og der gør hun ikke, og hvem tror i så komme 

til at levere alt det der? (...)og hvordan tror I det er? når man selv sidder og arbejder 

til kl. 2 om natten i forvejen, altså det kan man godt forstå, men … det er bare svært at 

mønstre empati, når man er så presset selv og sige nå men hun skal jo også have lov at 

sidde der og nulre, altså ved I hvad jeg mener? (...) ja, det er en udfordring 

s: så I er lidt sådan i tvivl om I skal sende folk hjem, om de skal blive hjemme indtil de 

er klar, eller om de skal starte gradvist op, selvom det muligvis er med en mængde 

arbejdstid som intet rykker 

m. og som skabe frustration [hos kollegaerne] 

v: ja, men det er også følelsen hos den syge, fordi det er ikke særlig fedt at blive regnet 

med også kan du ikke levere. 

 

 

Vibeke tegner et tydeligt billede af, at når man selv arbejder meget, har man svært ved at 

acceptere, at der skal sidde kollegaer med afskærmede roller. Samtidig udlægger Vibeke den 

hjernerystede medarbejders arbejde som nulren, hvilket kan ses som et tegn på, at Vibeke ikke 

betragter de hjernerystedes opgaver som reelt arbejde. Vibeke beskriver de øvrige medarbejdere 

som frustrerede, voldsomt pressede og hårdtarbejdende, og hun laver dermed en distinktion 

mellem de øvrige kollegaer, som arbejder, og de hjernerystede medarbejdere, som ikke 

arbejder. Det kan forstås, som at hun synes at medarbejderen udgør en klods om benet på 

kollegerne. I Vibekes udlægning bliver kollegaernes reaktion en naturlig følge af det 

arbejdspres, som de er under, hvilket vi tolker ud fra at Vibekes og hvordan tror I det er? og 

når hun siger, at det kan man godt forstå. Ud fra citatet ser Vibeke ikke en mulig løsning i, at 
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kollegerne skal acceptere den hjernerystede medarbejder, for det mener Vibeke ikke, at de kan; 

de kan ikke mønstre empati, og hendes forslag indebærer ikke, at kollegerne skal lære at være 

empatiske. I Vibekes løsningsforslag om at sende de hjernerystede medarbejdere hjem indtil de 

igen kan præstere (på et tilfredsstillende niveau), indikerer hun, at der ikke er plads til en 

medarbejder, som ikke er hårdtarbejdende. Problemet for Vibeke er ikke, at de andre kollegaer 

er pressede og hårdtarbejdende, men at medarbejderne generelt ikke skal opfatte det som 

legitimt at nulre. 

 

Samtidig understreger Vibeke, at det er ikke særlig fedt for den hjernerystede medarbejder ikke 

at kunne levere, hvilket vi tolker således, at Vibeke mener, at det er for de hjernerystedes bedste, 

at de kun skal vende tilbage til arbejdet, når de kan levere på niveau med hvad virksomheden 

forventer. 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at Vibeke tillægger kollegaernes fortolkning af 

sygdomshåndteringen så stor betydning, når de hjernerystede medarbejdere både fra hendes 

egen virksomhed og fra en af de andre case virksomheder, ikke giver udtryk for, at de oplever 

sladder i krogene om deres korte arbejdstider eller beskyttede opgaver. 

Anne: “altså, folk har jo været rigtig søde, når vi har spist frokost sammen, (...) men altså folk 

har jo været vildt søde til at spørge ind og … og hvordan går det, bare sådan høre hvad der 

sker” og Emma: “ men jeg synes at kollegerne herinde er vildt forstående og jeg synes ikke der 

er nogen der kigger skævt (...) nej det er ikke kollegaerne… nej”. Martin: “Det er også sådan 

et rigtig godt punkt, fordi de har nemlig reageret meget, meget positivt på dette her, det har 

de”. 

Anne og Emma oplever kollegaerne som søde og empatiske. Rikke uddyber forholdet til 

kollegerne: 

Folk har været sindssygt søde, og det er jo forskelligt, hvor tæt man er på folk 

men især min kontormakker har været rigtig, rigtig sød og en anden pige, som jeg 

snakkede rigtig meget med, og også nogle flere piger, folk jeg har snakket med, 

alle har været enormt søde, virkelig søde og bare, altså søde til at spørge ind og 

være, ja, det, det har været virkelig … ja, så ikke noget negativt overhoved, man 
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vil bare gerne selv tilbage, men folk har været virkelig, virkelig søde, det synes 

jeg. 

 

I denne sekvens omtaler Rikke sine kollegerne som søde seks gange, og i Rikkes ordvalg i ikke 

noget negativt overhoved gør hun det klart, at der i hendes oplevelser ikke kan tillægges nogen 

kritik af hendes kollegaer. Det er påfaldende, hvor mange gange Rikke bruger ordet sød. Det 

kan forstås som et forsøg på at understrege, at hun virkelig mener, at de har været gode kolleger. 

Både Rikke og Anne fremhæver, at kollegerne har været gode til at spørge ind til hvordan de 

har det, hvilket kan indikere, at Rikke og Anne oplever, at deres kolleger mønstrer empati. Det 

er i kontrast til, hvordan Vibeke oplever de øvrige medarbejderes empatiske evner. 

Vibeke vil ikke have, at de hjernerystede medarbejdere nulrer og frustrerer deres kolleger, men 

samtidig siger hun også, at “Jeg kan jo ikke sende en advokat op og servere på mødegangen”. 

Vibekes modstand mod at sætte en advokat til en praktisk opgave kan tolkes som en måde at 

beskytte de hjernerystede medarbejdere, så de ikke skal lave opgaver, som hun mener, er under 

deres niveau. Der er en spænding mellem Vibekes hensyn og de hjernerystedes forståelse af 

deres arbejde, hvor det primært handler om bare at møde ind og have en hverdag. Anne: “for 

mig var det bare en sejr at være herinde og for mig var det en hverdag jeg fik til at fungere og 

jeg følte, at jeg var helt vildt sej (griner)” og Emma: “ så var jeg faktisk ligeglad, om jeg skulle 

lave kopieringsarbejde,” 

 

Det er svært at se, hvordan Vibeke kan påberåbe sig også at have den hjernerystede 

medarbejders interesser i sigte, når hun umiddelbart ikke forstår de hjernerystedes formål med 

at gå på arbejde. At Vibeke har andre opfattelser end de hjernerystede medarbejdere kan være 

en indikation på, at hendes hensyn til de øvrige medarbejdere vejer tungere end hensynet til de 

hjernerystede medarbejdere. 

 

Hvor Vibeke tillægger de øvrige medarbejderes reaktion så stor betydning, at det bliver 

styrende for hendes håndtering, lader Xenia ikke de øvrige medarbejderes frustrationer påvirke 

hendes faktiske håndtering af forløbet med den hjernerystede medarbejder. Xenia fortæller om 

de øvrige medarbejderes frustration: “nå men det kommer jo i kraft af .. al usikkerhed skaber 

frustrationer (...) og det må man holde ud i strakt arm”. Xenia fremhæver, at virksomheden for 
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nylig har afskediget en anden sygemeldt medarbejder på samme niveau i virksomheden, og at; 

“vi har ikke haft nogen reaktioner på den måde i forhold til, at den ene syge er blevet sagt op, 

og den anden syge har fået lov til at blive fordi der har været nogen faglige og saglige grunde 

til at vi har valgt det ene og det andet.” 

 

Til trods for at hun oplever frustration blandt de øvrige medarbejdere, vurderer hun ikke, at det 

har nogen effekt på om hendes håndtering af hjernerystelsesforløbet burde være anderledes. I 

Xenias udlægning er det usikkerheden, som skaber frustration hos de øvrige medarbejdere, og 

det er hendes opgave ikke at lade sig påvirke; hun skal holde (det) ud i strakt arm. Xenia gør 

sig ingen forestillinger om, at de øvrige medarbejdere har reaktioner eller holdninger af 

betydning, som hun ikke kender til, fordi hun ikke direkte har oplevet nogle reaktioner. Til 

gengæld har Xenia en antagelse om, at de øvrige medarbejdere er klar over, at hvad 

virksomheden beslutter er fagligt og sagligt begrundet, hvilket kan tolkes således, at Xenia ikke 

mener at det er sagligt at håndtere en hjernerystet medarbejder ud fra hvad de øvrige 

medarbejdere synes. 

 

Det er interessant, at både Xenia og Vibeke oplever en frustration hos de øvrige medarbejdere, 

men at de tillægger det forskellig betydning. Xenia ser de øvrige medarbejderes reaktioner, som 

noget som skal holdes i strakt arm, og Vibeke ser det som vigtigt for, hvordan virksomheden 

skal håndtere en hjernerystet medarbejder. Vibeke føler sig overbevist om, at de øvrige 

medarbejdere er frustrerede og ikke kan mønstre empati, hvor Xenia kun forholder sig til, at 

hun ikke direkte har hørt reaktioner fra de øvrige medarbejdere.   

 

HR’s rolle i CSR 

Vi har tidligere argumenteret for, at det har økonomisk værdi for virksomheden at vurdere den 

hjernerystede medarbejder ud fra VRIO. På tilsvarende vis vil vi argumentere for, at håndtering 

af sygdomsforløb med hjernerystelser for nogle af vores casevirksomheder afspejler, hvor 

professionelle HR-medarbejderne er i forankring af virksomhedernes CSR-strategi. CSR kan 

være en måde at strukturere sin håndtering af hjernerystelser, så den indgår i en større, 

sammenhængende strategi for virksomhedens sociale ansvarlighed (Jamali et. al. 2015). CSR 
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tilbyder, ligesom VRIO, en retning, når der opstår tvivl om hvilke hensyn, der skal veje tungest 

i håndteringen af den hjernerystede medarbejders sygdomsforløb og fortsatte ansættelse. 

 

Der er en tendens blandt HR-medarbejdere til at tænke håndtering af hjernerystede 

medarbejderes sygdomsforløb som en del af virksomhedens ansvarlighed over for 

medarbejderne. Betina siger “... men vi er generelt ret tålmodige og prøver at gøre ret meget 

for at hjælpe folk tilbage,” og Xenia siger “vi har også noget omkring etik og moral som vi 

gerne vil leve op til i virksomheden.”  

På trods af HR-medarbejdernes overordnede intentioner, så oplever de udfordringer i 

implementeringen af den sociale ansvarlighed, hvilket Vibeke uddyber i følgende citat: 

 

De [lederne]siger jamen, det kan vi bare ikke rigtig arbejde med, altså fordi, vi har jo 

brug for den ressource, og nu er det hende der er tildelt, vi kan ikke give hende noget, 

for hun kan ingenting, og det jeg skal bruge hende til, kan hun ikke, og der har jeg lige 

rejst spørgsmålet, vi bliver faktisk nødt til at tage stilling til, kan vi rumme dem eller 

kan vi ikke rumme dem? Skal vi hellere sige til dem, bliv hjemme indtil du kan, men 

hvordan ved man om man kan? (...) men det er mere mig der bliver nødt til (at gøre 

noget), for jeg får frustrationerne fra lederne ikke, eller fra ledelsen… 

 

 

Vibekes dilemma mellem virksomhedens etiske værdier/CSR-strategi og ledernes frustrationer 

viser, hvordan der er gensidigt modstridende interesser i forhold til Vibekes 

sygdomshåndtering. Vibeke gør sig etiske overvejelser om, hvad der er bedst for medarbejderen 

på baggrund af virksomhedens CSR-strategi, men samtidig bliver hun presset af ledernes 

frustrationer vedr. den hjernerystede medarbejder. Tilsyneladende er holdningen blandt 

lederne, at det er ikke lederne, som skal tage ansvar og tilrettelægge arbejdet anderledes eller 

på anden måde imødekomme den hjernerystede medarbejder. De bringer blot deres 

frustrationer videre til HR. Vibeke står altså midt i en konflikt mellem virksomhedens CSR-

strategi og ledernes holdning til sygdomshåndtering, hvilket gør det svært for hende at påtage 

sig en strategisk CSR-rolle i forhold til den definition Rynes (2002) anvender, fordi hun ikke 
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er lykkedes med at implementere virksomhedens CSR-strategi til lederne. I stedet har Vibeke 

lagt ansvaret for CSR-implementeringen hos sig selv; det er hende, der må gøre noget. 

 

Ditte har et andet fokus i sin håndtering af et længerevarende sygdomsforløb med 

hjernerystelse: 

 

Hvis øh manden her blev tilkendt et fleksjob, kan vi honorere det? altså ønsker vi at gå 

ind i sådan et ansættelsesforhold, og det var vi sådan set ret hurtigt enige om at 

selvfølgelig.. vi er så stort et sted og i den del af den butik han var i, er så stort et sted, 

så det bliver vi simpelthen nødt til at kunne rumme. Vi synes ikke, at vi havde nogle 

etiske og værdimæssige argumenter for at vi ikke.. eller at vi skulle sige nej til det. 

 

Her ser vi, hvordan praktiske forhold (fx størrelse) bliver centrale for hvorvidt virksomheden 

kan udvise socialt ansvar. Det er også væsentligt, at Ditte fortæller, at hun og virksomheden 

ikke havde argumenter for, hvorfor medarbejderen skulle blive ansat i et fleksjob. På den måde 

bliver det ikke et spørgsmål om at efterleve en CSR-strategi, men nærmere en omvendt 

argumentation, hvor virksomheden ikke kan finde nogle argumenter for at sige nej til den 

hjernerystede medarbejder. Derudover kan sætningen det bliver vi simpelthen nødt til at kunne 

rumme forstås som et udtryk for at de har defineret etik og ansvarlighed som krav til de daglige 

processer, og ikke blot muligheder. Virksomhedens strategi om social ansvarlighed får altså en 

direkte strategisk indflydelse på den måde, som Ditte og virksomheden vurderer, om der er 

etiske argumenter for eller imod en bestemt beslutning. Ditte omtaler en ansættelse i et fleksjob 

som noget, virksomheden skal kunne rumme, hvilket kan være en indikation på, at Ditte er 

bevidst om, at det er en nødvendighed at virksomheden er rummelig og samtidig bevidst om, 

at det vises gennem virksomhedens håndtering af syge medarbejdere. På denne måde lykkes 

Ditte i højere grad end Vibeke med at håndtere hjernerystede medarbejdere ud fra et strategisk 

CSR-perspektiv, hvor hele virksomheden har en fælles forståelse af, hvordan hjernerystede 

medarbejdere skal hjælpes. Ditte bruger i dette citat konsekvent vi til at beskrive, hvem der 

handler og tager beslutninger. Det kan også tolkes som et argument for, at CSR ikke kun er en 

personlig sag, men et HR- og virksomhedsanliggende 
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Xenia taler generelt om etiske overvejelser for sygemeldinger, som noget “vi gerne vil leve op 

til” i virksomheden: 

 

Jeg har været inde som arbejdsgiver før, og faktisk sagt folk op undervejs i sådan 

et forløb, fordi udsigten til, at de rent faktisk kom tilbage og kunne levere på det 

niveau igen var nærmest ikkeeksisterende, eller vi troede ikke helt på det eller.. 

nu er der kommet en masse lovgivning til, som også gør at man selvfølgelig skal 

træde varsomt, ud over at vi også har noget omkring etik og moral som vi gerne 

vil leve op til i virksomheden ikke (...) så det er sådan spillereglerne er blevet lidt 

mere komplekse med årerne end de var for år tilbage. 

 

Selvom der i Xenias virksomhed findes generelle, etiske retningslinjer for sygemeldinger, har 

de ikke været tydelige og afgørende for, om en hjernerystet medarbejder kunne beholde sin 

ansættelse. Xenia nævner en række forhold, som gør håndtering af syge medarbejdere til et 

komplekst anliggende. Xenia vægter tilsyneladende lovgivning højere end virksomhedens egen 

etik og moral, når hun bruger ord som en masse lovgivning over for noget omkring etik og 

moral. Det kan vidne om en klar prioritering mellem noget virksomheden er pålagt og noget 

som er et udtryk for virksomhedens frivillige CSR-strategi. 

 

Medarbejderens fortsatte ansættelsesforhold er fra Xenias og virksomhedens side meget 

økonomisk velovervejet jf. tidligere pointe, VRIO. Den økonomiske overvejelse vejer så tungt, 

at etiske overvejelser om ansvarlighed umiddelbart forsvinder i baggrunden, hvilket også kan 

ses ud af ordvalg, som vi gerne vil leve op til. Det kan tolkes, som at Xenia og virksomheden 

ikke har defineret etik i et CSR-program, som et krav, men som en mulighed. Derfor får deres 

etiske og moralske overvejelser ikke reelt nogen særlig strategisk betydning, men derimod 

vinder lovgivning forrang for etik og CSR. 

Håndtering af hjernerystelser er ikke en direkte del af virksomhedens CSR-program; derimod 

har HR-afdelingen ekstra fokus på stress og på, at de ansatte skal tage hånd om deres kollegaer. 

Indsatsen mod stress viser, at der i Xenias virksomhed er en bevidsthed, om at medarbejdernes 

helbred er noget, virksomheden skal tage hånd om. 
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Vores interviewpersoner betragter sygdomshåndtering, som et område hvor den etiske 

betragtning spiller en rolle, der er dog forskel på, i hvilken grad HR og resten af virksomheden 

interesserer sig for CSR. Hvor Vibeke forsøger at repræsentere en strategisk CSR-dagsorden 

over for virksomhedens leder, udgør Ditte og hendes virksomhed en samlet enhed som bruger 

etiske vurderinger aktivt i deres strategi for håndteringen af syge medarbejdere. I Xenias 

virksomhed arbejder hverken hun eller resten af virksomheden ud fra et strategisk CSR-

perspektiv, fordi etiske overvejelser overskygges af lovgivning og økonomiske vurderinger. 

 

Opsamling: Værdiskabelse 

De tre afsnit; Medarbejderne som strategisk ressource, Signalværdi og HR’s rolle i CSR 

opridser 3 forskellige perspektiver på at være værdiskabende i håndteringen af en hjernerystet 

medarbejder. Der fremtræder en forståelsesmæssig distinktion i hvordan HR-medarbejderne ser 

værdiskabelse i sygdomshåndtering. Uanset perspektiv er spørgsmålet til HR, hvor længe det 

kan betale sig at opretholde ansættelsesforholdet til en hjernerystet medarbejder, og hvilke 

kriterier der ligger til grund for vurderingen. Der tegner sig et billede af, at HR-medarbejderne 

hver for sig har en udfordring i at definere værdiskabelse og gøre det konsistent. 

 

Xenia skaber værdi i et VRIO-perspektiv, hvor ansættelsesforholdet bliver vurderet ud fra et 

spørgsmål om investering og afkast i forhold til om den hjernerystede medarbejder igen bliver 

i stand til at skabe værdi for virksomheden efter endt sygdom. Det er interessant, at Xenia som 

ellers er bevidst om den økonomiske værdi af en medarbejder ikke tillægger signalværdi nogen 

økonomisk betydning. 

 

Hos Ditte er virksomhedens etiske retningslinjer (jf. Virksomhedens hjemmeside) 

udslagsgivende, for om medarbejderen fortsat kan være ansat. Hun indtager derved selv en 

værdiskabende position, når hun lægger sig op af et strategisk CSR-perspektiv, hvor 

sygdomshåndteringen bliver holdt op mod virksomhedens CSR-strategi. Samtidig tillægger 

hun ikke selve medarbejderens individuelle VRIO-faktorer værdi og lader CSR-vurderingen 

veje tungest.   
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Vibekes egne etiske overvejelser er ikke knyttet til virksomhedens overordnede etiske 

retningslinjer (jf. Virksomhedens hjemmeside), hvilket gør det svært for hende at vurdere 

hvilke hensyn, som skal veje tungest. Hun tillægger signaler til øvrige kolleger stor værdi, uden 

at der umiddelbart er sammenhæng mellem hendes forestillinger og konkrete hændelser. I et 

VRIO-perspektiv vurderer hun faglig kompetence som udslagsgivende, hvilket er interessant, 

når hun samtidig rejser spørgsmålet om signaler og bekymrer sig om frustrationer hos lederne. 

 

Betina har svært ved at definere, hvordan hendes sygdomshåndtering konkret er 

værdiskabende. Det foregår ikke i et VRIO-perspektiv, men kan heller ikke placeres i et CSR-

perspektiv. Hun forholder sig afventende i forhold til medarbejderen og strækker sig langt på 

baggrund af bl.a. anciennitet, som ikke altid er direkte værdiskabende. 

 

HR-medarbejderne har ikke samme perspektiv på værdiskabelse. De har udfordringer med at 

være konsistente og præcise i deres respektive definitioner af værdiskabelse i forhold til 

håndtering af de hjernerystede medarbejdere, hvilket kan indikere, at deres professionalisme er 

variabel og adaptiv.   
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Diskussion af analysefund 

De hjernerystede medarbejdere og HR’s professionalisme 

I analysen har vi kortlagt, hvilke udfordringer de hjernerystede medarbejdere har, og hvordan 

de opfatter HR’s rolle i hjernerystelsesforløbet. Umiddelbart mener de hjernerystede 

medarbejdere, at HR-medarbejderne er professionelle, når de er søde, holder sig i baggrunden 

og tilpasser sig situationen. 

 

De hjernerystede medarbejdere ser sig selv som “gode” medarbejdere, når de arbejder mange 

timer og er særligt ambitiøse og dygtige, men taler om HR som professionelle ud fra 

almenmenneskelige egenskaber, når HR-medarbejderne omtales som søde, forstående og 

hjælpsomme. Der er et misforhold mellem at være tilfreds med en HR-medarbejder, som man 

betragter som sød, når man selv er særligt ambitiøs med ens eget arbejde. Det er svært at få øje 

på, hvad der kendetegner HR’s særlige faglighed, når den ifølge de hjernerystede medarbejdere 

udgøres af almenmenneskelige egenskaber. 

 

De hjernerystede medarbejdere har overordnet været glade for HR’s håndtering af deres 

hjernerystelsesforløb. Medarbejdernes overordnede tilfredshed med HR kan muligvis skyldes, 

at flere hjernerystede medarbejdere deler Rikkes (hjernerystet medarbejder) opfattelse af, at HR 

er ufornuftige og lidt uvidende om situationen, og derfor ikke har andre værktøjer til rådighed 

end blot at være søde og forstående. Årsagen til, at Rikke forstår HR som uvidende er, at HR 

ikke tager højde for ratingsystemet i deres håndtering af hendes hjernerystelsesforløb. Hvis 

flere hjernerystede medarbejdere deler Rikkes opfattelse, kan det være en indikation på, at HR 

ikke viser deres faglige kompetencer tilstrækkelig tydeligt. Det kan naturligvis også afspejle, at 

HR ikke har faglige kompetencer at byde ind med i forløb med hjernerystede medarbejdere. 

Desuden har analysen vist, at de hjernerystede medarbejderne agerer projektledere på deres 

eget forløb, muligvis fordi de mener, at de er bedst til at hjælpe sig selv, eller fordi HR indirekte 

har overladt dem rollen. Hvis den hjernerystede medarbejder er blevet tildelt rollen som 

projektleder, kan det muligvis både være et udtryk for HR’s manglende viden om håndtering 

af hjernerystede medarbejdere, men det kan også afspejle, at virksomhedens medarbejdere i 

deres øvrige arbejdsliv har en høj grad af frihed. De hjernerystede medarbejdere bliver 
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eksempelvis omtalt af Vibeke (HR-medarbejder) som ekstraordinært dygtige og talentfulde, og 

de er vant til at være overvejende selvledende i deres arbejdsliv. Det kan forklare, hvorfor HR 

overlader ansvaret til de hjernerystede medarbejdere, ud fra en betragtning om at det er 

respektfuldt og i overensstemmelse med medarbejdernes vante rammer.  

 

Det kan dog overvejes, om det i højere grad er HR’s ansvar at være projektleder, betragtet i 

forlængelse af vores analyse af HR’s håndtering af medarbejdere med stress, hvor HR tager et 

større ansvar for forløbet. Analysen fremstiller HR’s ansvar for medarbejderen i 

sygdomshåndtering som enten eller, men der er selvfølgelig opgaver i sygdomshåndtering som 

befinder sig i en gråzone mellem medarbejderens og HR’s ansvar, f.eks. forslag til hvilke 

behandlinger, som muligvis kan hjælpe. 

 

De hjernerystede medarbejdere har fået en optrapningsplan vha. enten andre HR-kilder eller 

egne forslag til ugentligt timetal. Samtidig er de både frustrerede og kede af deres situation, og 

har svært ved at acceptere, at de ikke kan arbejde, som de tidligere gjorde. HR er opmærksomme 

på, at de hjernerystede medarbejderne har en udfordring med deres arbejdsidentitet og 

selvbillede, hvilket HR responderer på, når de taler med medarbejderne og forsøger at 

psykologisere dem. HR fortæller, at de grundigt forklarer de hjernerystede medarbejdere, at de 

skal være tålmodige, undgå bekymring og forberede sig på tilbagefald, men de hjernerystede 

medarbejdere ender alligevel med at være overvejende psykisk påvirkede og have lange 

sygdomsforløb. Selvom HR tilsyneladende har de rigtige intentioner om at hjælpe de 

hjernerystede medarbejdere med de psykiske udfordringer, har det umiddelbart ikke den 

ønskede effekt, og det forholder HR sig ikke til.  Det er bemærkelsesværdigt, at HR identificerer 

en udfordring og en dertilhørende løsning, og samtidig tager HR ikke ansvar for om løsningen 

virker, hvilket kan indikere, at professionalisme handler mere at finde en løsning, end at 

forholde sig til hvilken effekt løsningen har. På samme måde som HR påvirker den 

hjernerystede medarbejder, er HR også påvirket af den virksomhed, som HR er en del af. Det 

kan muligvis afspejle, at virksomheden forventer at HR primært skal være løsningsorienterede 

i forhold til medarbejdernes problemer, og at virksomheden ikke stiller krav til en målbar effekt.  
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Man kan diskutere, om det er HR’s faglige opgave at skabe nogle rammer, som hjælper de 

hjernerystede medarbejdere med deres arbejdsrelaterede psykiske udfordringer. Forskning 

peger på, at sygdomsperioden i forbindelse med en hjernerystelse bliver forlænget, hvis den 

hjernerystede oplever skyld og dårlig samvittighed (Hartvigsen i Thorup 2016). Det er et 

argument for, at HR skal tage hånd om medarbejderens psykiske udfordringer. 

  

Viden, engagement og HR’s professionalisme 

HR-medarbejderne har tilsyneladende ingen interesse i at opsøge ny evidensbaseret viden. 

Vibeke er den HR-medarbejder, som tydeligst efterspørger viden, i form af materiale som hun 

kan udlevere til de hjernerystede medarbejderne. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan HR kan 

være professionelle i deres håndtering af medarbejdere med hjernerystelse, uden at være 

interesseret i at opsøge evidensbaseret viden om dette. 

 

HR-medarbejdere mener umiddelbart ikke, at de har behov for mere viden om hjernerystelse, 

fordi de har stor erfaring med HR-området generelt. Det kan muligvis forklares med, at HR-

medarbejderne ikke betragter hjernerystelse som en kompleks sygdom, der kræver særlig en 

viden. I forlængelse heraf kan det overvejes, om HR’s professionalisme kan være uafhængig af 

viden om håndtering af konkrete sygdomme og i stedet afspejles gennem HR’s-medarbejdernes 

evne til at være generalister. Det betyder, at HR’s professionalisme primært fokuserer på at 

håndtere sygdomme generelt, og derfor bliver den konkrete sygdom sat i parentes. 

Analysen har vist, at der er forskel i HR’s engagement i forløb med stress og i forløb med 

hjernerystelse, eksempelvis ved at HR agerer mere proaktivitet i forløb med stress. HR’s 

engagement er således afhængigt af, hvilken sygdom det drejer sig om, hvilket står i kontrast 

til HR’s argument for ikke at opsøge viden om en specifik sygdom, fordi sygdomshåndtering, 

betragtes som en generel disciplin. 

 

Vi peger på flere mulige årsager til HR’s forskellige niveauer af engagement, eksempelvis at 

der er forskel i HR’s ansvarsfølelse og/eller kendskab til sygdomme. Uanset om man som 

medarbejder har hjernerystelse eller stress, har medarbejderen en udfordring, som gør det svært 

at passe sit arbejde, og i begge sygdomme er det antagelsen, at medarbejderen kan arbejde, hvis 

der skabes passende rammer. Det kan betragtes som uretfærdigt, at HR engagerer sig proaktivt 
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i at skabe gunstige rammer for medarbejdere med stress, men ikke gør det samme for 

medarbejderen med hjernerystelse, hvilket reelt leder til en forskelsbehandling. Konsekvensen 

kan blive, at en medarbejder med stress får bedre hjælp af HR end en medarbejder med 

hjernerystelse. 

Det differentierede engagement udfordrer HR-medarbejdernes egen antagelse om, at de ikke 

behøver evidensbaseret viden om en bestemt sygdom for fagligt at kunne håndtere den, med 

mindre at HR betragter det som professionelt at være forskelligt engagerede i forskellige 

sygdomme. 

 

Analysen har også vist, at HR-medarbejderne tilsyneladende baserer deres håndtering af 

hjernerystede medarbejdere på deres personlige erfaringsgrundlag og i deres forståelse gør 

erfaring dem i stand til at være professionelle. Hvis erfaring antageligvis gør en HR-

medarbejder professionel, og de samtidig ikke mener, at de har behov for evidensbaseret viden, 

kan det være en indikation på, at de også mener, at erfaring gør evidensbaseret viden overflødig 

i forhold til at være en faglig dygtig HR-medarbejder. Er mængden af erfaring ligefrem 

proportionel med professionalisme bliver en HR-medarbejder mere professionel, jo mere der 

arbejdes med HR. Det indikerer altså, at Ditte må være mindre professionel end f.eks. Xenia, 

som har en længere karriere bag sig i HR. Det får altså ingen betydning for professionalisme, 

hvilken uddannelse, og derfor viden, en HR-medarbejder har. 

 

Vægtes erfaring højt er der således også risiko for, at HR’s faglighed i udgangspunktet bliver 

lige så mangfoldig, som antallet af HR-medarbejdere. I undersøgelsen af værdiskabelse fandt 

vi fire forskellige forståelser af, hvad værdi er i en medarbejdersammenhæng. Det er 

nærliggende at forstå forskellighederne i værdiforståelserne som et produkt af HR-

medarbejdernes forskelligartede erfaringsgrundlag, som de betragter deres faglighed igennem. 

 

Værdiskabelse og HR’s professionalisme 

Analysen viser, at HR-medarbejderne har hver deres forståelse af værdiskabelse, hvilket 

betyder, at de tilsyneladende vurderer medarbejderens værdiskabelse ud fra meget forskellige 

kriterier. Selvom de fire HR-medarbejdere ser forskelligt på medarbejderens værdiskabelse, 

ender de stadig med det samme resultat; fastholdelse af de hjernerystede medarbejdere. 
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Det kan betyde, at den hjernerystede medarbejders værdiskabelse er åben for fortolkning for de 

fire HR-medarbejdere. HR’s fortolkningsfrihed kan skyldes, at virksomhederne stiller 

forskellige krav til, hvordan HR skaber værdi gennem vurdering af medarbejderes 

værdiskabelse. Det kan også skyldes, at HR-medarbejderne får frie rammer til selv at definere 

værdiskabelse. Det er mærkværdigt, at HR-medarbejdernes kriterier for værdiskabelser 

bevæger sig inden for et spektrum, der både indeholder CSR-kriterier, hensyn til kolleger og 

økonomiske kalkulationer. Vores analyse har vist, at værdiskabelse ved sygdomshåndtering 

forstås vidt forskelligt, og derfor er det svært at samle de enkelte medarbejdere under en 

diskussion af HR’s generelle syn på hjernerystede medarbejderes værdiskabelse. 

 

Ditte forstår en kvalificeret og værdiskabende håndtering af en hjernerystet medarbejder ud fra 

en vurdering af, hvad virksomheden skal kunne rumme. Hun er i sin tilgang inspireret af CSR-

værdier, der kan have baggrund i økonomiske overvejelser. Man kan undre sig over, hvordan 

Ditte som HR-faglig medarbejder kan forsvare at vurdere en hjernerystet medarbejders 

håndtering ud fra, hvad virksomheden skal kunne rumme, hvis ikke der først er foretaget en 

økonomisk vurdering af den konkrete medarbejders værdi før og efter hjernerystelsen. Derfor 

kan det overvejes om Dittes etiske kalkuler i virkeligheden bunder i en økonomisk vurdering 

af, om den hjernerystede medarbejder fortsat kan være værdiskabende, fordi det ellers ville 

være svært at opsige medarbejdere ud fra argumentet om, at man er en stor virksomhed, som 

skal kunne rumme ikke-værdiskabende medarbejdere af etiske årsager. Det kan også forklares 

ud fra, at hun har et ønske om, at hun og virksomheden skal fremstå etisk og politisk korrekte. 

Dittes HR-faglige håndtering af hjernerystede medarbejdere kan derfor betragtes som hendes 

evne til at implementere CSR-værdier på den enkelte medarbejders niveau. 

Det er muligt at betragte implementering af CSR-værdier som en HR opgave, men det er også 

ressourcekrævende for HR at tænke CSR ind i en konkret sygdomshåndtering, hvis man som 

virksomhed ikke er sikker på, at medarbejderen fortsat kan være værdiskabende. 

Xenias kriterier til at vurdere en hjernerystet medarbejders værdiskabelse er ikke CSR-

inspirerede. Xenias håndtering af en hjernerystet medarbejder handler kun om den 

hjernerystede medarbejders kompetencer/værdi og virksomhedens behov. I Xenias optik er det 

tilsyneladende primært et spørgsmål om, hvorvidt en investering i den hjernerystede 

medarbejders sygdomsforløb kan vurderes økonomisk rentabelt for virksomheden på kort sigt. 
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Hun tillægger ikke signaler til kolleger signifikant værdi. I forlængelse af spekulationen om, 

hvorvidt Dittes etiske argumenter har baggrund i økonomiske overvejelser, kan vi undre os 

over, hvordan Xenia kan ignorere signaler til øvrige medarbejdere, og derved isolere 

værdiskabelsen ved håndteringen af den hjernerystede medarbejder fra resten af virksomheden. 

Xenia giver udtryk for, at hun “gør rigtig meget ud af, at (hun) er lige så meget HR for de 

timelønnede, som (hun) er for direktøren og alt derimellem”. Det er mærkværdigt, at Xenia 

beskriver sig selv som HR for alle, når hun samtidig bagatelliserer de signaler, som alle de 

andre medarbejdere oplever. Spørgsmålet er, hvilken af de to strategier, som hun mener er den 

mest professionelle. Xenias beskrivelse af sig selv som HR-medarbejder for alle, afspejler 

muligvis hendes ideal for HR-faglighed. På baggrund af Xenias handlinger fremstår hendes 

professionalisme i vurdering de hjernerystede medarbejderes værdiskabelse som en isoleret 

økonomisk betragtning, som er uafhængig af andre interessenter. 

 

Vibekes opfattelse af signaler til øvrige medarbejdere står i kontrast til Xenias vurdering. 

Vibeke tillægger signaler så stor værdi, at hun udtrykker tvivl om, hvorvidt de skal veje tungere 

end den hjernerystede medarbejders egne ønsker. Analysen peger på, at det ifølge Vibeke er en 

HR-faglig opgave at træde varsomt og tage hensyn til de øvrige medarbejderes reaktioner. 

Hendes fokus på signaler og interessenter kan være et udtryk for, at hun lader sin faglighed 

styre af, hvordan andre ikke-HR faglige kolleger reagerer. Tilsvarende kan man spekulere i, om 

hun betragter det som sin HR-opgave at gøre flest muligt interessenter tilfredse. Hvis HR-

faglighed handler om at gøre flest muligt medarbejdere tilfredse og efterkomme deres ønsker, 

er det svært at få øje på, hvor HR’s aktive professionelle stillingtagen kommer ind i billedet.   

Betina kan umiddelbart ikke placeres inden for specialets teoretiske perspektiver. Analysen 

viser, at hun vægter anciennitet og viljestyrke højt i vurderingen af om hjernerystede 

medarbejdere skal fastholdes, men det er ikke kriterier, som de valgte teorier betragter som 

værdiskabende. Det er en mulighed, at Betina tolker anciennitet som værende lig med loyalitet 

fra medarbejderen til virksomheden, og derfor mener, at det er HR’s opgave at sørge for at 

virksomheden er tilsvarende loyal over for medarbejderen ved f.eks. at give lang snor ved 

sygdom. Omvendt kan det også indikere, at hun slet ikke betragter medarbejderen som en 

ressource, men i stedet ser medarbejderen i et rent menneskeligt perspektiv, hvor fokus er at 

drage omsorg for dem, der har været i virksomheden længe. Hvis dette er tilfældet, kan man 
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undre sig over hvordan det fagligt kan være HR’s opgave at arbejde efter et menneskeligt 

perspektiv i en virksomhed, som skal skabe værdi. 

 

Betinas forståelse af værdiskabelse er altså væsentligt anderledes end de øvrige HR-

medarbejdere i undersøgelsen, og man kan spørge om årsagen er, at hun ikke mener, at det er 

HR’s opgave at være værdiskabende i et økonomisk perspektiv. Undersøgelsen af Betinas 

håndtering af hjernerystede medarbejdere kan være et billede på, at HR’s professionalisme ikke 

nødvendigvis indeholder økonomiske overvejelser. 

 

Hvis HR selv kan definere værdiskabelse, bliver HR’s professionalisme at vurdere, hvilke 

kriterier der skal være afgørende for, om en medarbejder fortsat skal være ansat. De forskellige 

kriterier kan afspejle, at HR har divergerende forståelser af HR-faglighed, hvilket muligvis 

skyldes, at HR-medarbejderne har forskellige uddannelsesbaggrunde og interesser. Det vidner 

om, at HR’s faglighed i et værdiskabende perspektiv er et meget rummeligt begreb, hvor 

nærmest alle definitioner af værdiskabelse gælder. 
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Konklusion: HR’s professionalisme er… 

HR’s professionalisme forstås af de hjernerystede medarbejdere som almenmenneskelige 

egenskaber. Det står i kontrast til, at de hjernerystede medarbejderne forstår sig selv som fagligt 

dygtige, når de er særligt ambitiøse og arbejder meget. Den hjernerystede medarbejder agerer 

projektleder på sit eget hjernerystelsesforløb, samtidig med at HR holder sig i baggrunden og 

forsøger at hjælpe de hjernerystede medarbejdere med psykiske udfordringer på 

medarbejdernes præmisser tilpasset situationen. HR’s professionalisme er at overlade styringen 

til medarbejderen, når HR bliver stillet overfor en ny, ukendt udfordring. HR’s 

professionalisme er også at identificere en løsning på en del af den nye udfordring uden at være 

opmærksom på effekten af løsningen. Hvis HR ikke interesserer sig for effekt, bliver det 

vanskeligt klart at vise HR’s værdiskabelse. På trods af, at HR’s professionalisme 

tilsyneladende fremstår som almenmenneskelige egenskaber, udgøres HR’s professionalisme 

også af overvejelser om medarbejderes værdiskabelse. De fire HR-medarbejdere arbejder 

umiddelbart ud fra fire forskellige sæt af kriterier til at vurdere om en sygemeldt medarbejder 

er værdiskabende. Det indikerer, at HR’s professionalisme har adgang til flere forskellige 

forståelser af værdiskabelse hos medarbejdere. Det betyder, at en del af HR’s professionalisme 

udgøres af en individuel definition af værdiskabelse. I forlængelse af den individuelle forståelse 

af værdiskabelse, har erfaring også en afgørende betydning for HR’s professionalisme. HR-

medarbejderne baserer deres handlinger på erfaring, og derfor bliver erfaring en del af HR’s 

professionalisme, og samtidig bliver det overflødigt at konsultere evidensbaseret viden. Hvis 

erfaring er afgørende for HR’s professionalisme, bliver HR-medarbejderen mere professionel, 

jo mere erfaring der opbygges. HR-professionalisme udgøres tilsvarende af forskellige niveauer 

af engagement, som afhænger af udfordringens karaktertræk. Det betyder i praksis, at HR 

forskelsbehandler afhængigt af hvilken udfordring, medarbejderen har. Eksempelvis er der 

forskel på håndtering af medarbejdere med hjernerystelse og medarbejdere med stress. 

HR’s professionalisme er adaptiv og kan overordnet siges at være defineret af den enkelte HR-

medarbejders; almenmenneskelige egenskaber, erfaringer, individuelle engagement og egen 

definition af værdiskabelse. 
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Analysefund og State of the Art 

Budgetter og casebaseret tilgang til sygdomshåndtering 

De videnskabelige artikler i State of the Art (SOA) viser, at den største forhindring for Return 

to Work (RTW) efter en sygemelding er begrænsninger i budgetter. Samtidig har lederens 

opmærksomhed på øvrige medarbejderes frustrationer, grundet flere opgaver, som følge af den 

sygemeldte medarbejders fravær, også en betydning for RTW (James, Cunningham & Dibben, 

2002). 

 

Umiddelbart er HR-medarbejderne generelt ikke bekymrede for budgetter i selve håndteringen 

af hjernerystede medarbejdere. Både Ditte, Betina og Vibeke har fokus på signaler og etik, og 

overvejelser om budgetter og økonomi foregår derfor mere i baggrunden. Xenia tænker mere 

økonomisk rationelt, men hun taler ikke om et decideret budget for sygdomshåndtering. Vi har 

ikke kunnet få øje på budgetter i forbindelse med håndtering af hjernerystede medarbejdere, og 

derfor kan vi ikke forholde os til, om det reelt har en betydning. Man kan dog spekulere i, om 

HR-medarbejderne kan træffe økonomiske beslutninger på baggrund af værdisæt og etik, hvis 

budgetter reelt udgør en restriktion for sygdomshåndtering for de fire HR-medarbejdere. 

Vibeke giver udtryk for, at hun netop oplever, at de øvrige medarbejdere er frustrerede, og at 

der skal foretages ændringer i håndteringen af hjernerystede medarbejdere som imødekommer 

de øvrige medarbejderes frustrationer. Derved har denne analyse indikeret, at øvrige 

medarbejderes frustrationer har en betydning for, hvad HR gør for den hjernerystede 

medarbejders RTW. 

 

Det er kendt i forskningen, at der ved længerevarende sygdom ofte ikke findes en standardiseret 

proces for RTW. Med en casebaseret håndtering af sygdomsforløb, som samler ansvarshavere 

omkring den specifikke medarbejder-case, undgår man at lederen står alene med 

sygdomshåndteringen (James, Cunningham & Dibben, 2002). Det stemmer til dels overens med 

analysefundene fra vores undersøgelse. I de fire casevirksomheder findes der ikke en fast proces 

for RTW, men HR fremstår som virksomhedens primære ansvarshaver i forhold til den 

hjernerystet medarbejders RTW. HR-medarbejderne håndterer situationen på baggrund af deres 

erfaringsgrundlag, hvilket kan skyldes, at der ikke er nogen fast proces. Forklaringen kan også 
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være, at HR-medarbejdere oplever deres egen erfaring som tilstrækkelig til at håndtere sygdom 

generelt, og derfor efterspørger de ikke nogen fast proces. Tilsvarende giver HR-medarbejderne 

udtryk for, at det er svært at lave faste processer, hvilket også stemmer overens med forskningen 

(James, Cunningham & Dibben, 2002). 

 

Analysen viser, at HR-medarbejderne forskelsbehandler i tilfælde med henholdsvis stress og 

hjernerystelser, fordi de engagerer sig forskelligt og samtidig tillægger deres erfaring større 

betydning end evidensbaseret viden. Derved bliver den individuelle HR-medarbejders erfaring 

styrende for, hvordan håndteringen bliver, hvilket betyder at risikoen for forskelsbehandling 

forøges. Vibeke er bl.a. ansat til at håndtere alle længerevarende sygdomme i sin virksomhed i 

samarbejde med de syge medarbejderes ledere, hvilket forskningen også anbefaler (ibid.). 

Samtidig træffer hun beslutninger vedrørende den sygemeldte medarbejder på baggrund af sin 

egen HR-erfaring. Vibekes praksis antyder, at en casebaseret tilgang antageligvis ikke er 

tilstrækkelig til at undgå forskelsbehandling mellem sygdomme. Vores empiri og teoretiske 

ramme giver ikke mulighed for at belyse forskelsbehandling yderligere, men man kunne 

undersøge, hvilke andre faktorer, der yderligere kan være med til at skabe denne 

forskelsbehandling. 

 

Socioøkonomiske faktorer 

I forskningen er der overvejende enighed om, at RTW bl.a. afhænger af forskellige 

demografiske faktorer. Jo ældre man er, jo sværere er det for syge medarbejdere at komme 

tilbage til arbejdet (Huijs, Koppes, Taris & Blonk, 2012). Kvinder over 50 år, med lav 

uddannelse og lav indkomst har sværest ved at komme tilbage til arbejdet, og for alle 

sygemeldte gælder det, at efter halvandet års fuldtidssygemelding er chancerne for RTW meget 

små (Stoltenberg & Skov, 2010).  

Vi kan ikke efterprøve den konkrete antagelse om, at chancerne for RTW bliver meget små 

efter 1,5 år (ibid.), men vores fund lægger sig alligevel op ad denne antagelse. Ingen af de 

deltagende hjernerystede interviewpersoner har været fuldtidssygemeldt længere end halvandet 

år og de er alle sammen tilbage på arbejde, nogle på fuldtid, andre på nedsat tid. Undersøgelsens 

analysefund viser, at de medarbejdere, der bliver alvorligt ramt af en hjernerystelse og 

henvender sig til HR, primært er højtuddannede, ambitiøse mennesker under 50 år og i starten 



 98 

af deres karriere. Umiddelbart er alle de deltagende hjernerystede interviewpersoner fokuserede 

og motiverede for at komme tilbage på fuldtid hurtigst muligt. Dermed stemmer 

analysefundene overens med den forskning, der viser, at yngre og ambitiøse medarbejdere er 

mere motiverede for RTW end ældre medarbejdere (Huijs, Koppes, Taris & Blonk 2012). 

 

Samtidig er de deltagende hjernerystede kvinder sygemeldte i længere tid end de deltagende 

hjernerystede mænd, hvilket også stemmer overens med Stoltenberg & Skov (2010). De 

deltagende kvinder er tilsvarende generelt mere psykisk påvirkede af deres hjernerystelse end 

mændene, og de bliver mere frustrerede over deres situation og rørt til tårer, når de skal beskrive 

deres hjernerystelsesforløb. Hjernerystelse har både en fysisk og en psykisk komponent, og når 

begge komponenter er til stede, er der en tendens til, at der fokuseres på det fysiske, hvortil det 

psykiske falder i baggrunden (Huijs, Koppes, Taris & Blonk, 2012). Det er 

bemærkelsesværdigt, at kvinderne tilsyneladende bliver hårdere psykisk ramt end mændene, 

hvilket kan betyde, at de enten har svært ved at håndtere sygdommen eller at hjernerystelse 

rammer kvinder hårdere. Dette er også en del af den offentlige debat om hjernerystelser 

(Thorup, 2016), hvilket også kan være en indikation på, at vores undersøgelse belyser et 

samfundsrelevant problem. 

 

De deltagende hjernerystede interviewpersoner befinder sig også indenfor et snævert spænd i 

alder og uddannelsesgrad, og derved repræsenterer de ikke umiddelbart Danmarks arbejdende 

befolkning. Det kan skyldes, at medarbejdersammensætningen i de deltagende virksomheder 

har en overvægt af akademikere, men det kan også være et udtryk for, at hjernerystelser, der 

rammer højtuddannede er hårdere og mere synlige. Derudover lader det til, at hjernerystelse 

muligvis er ekstraordinært udbredt på arbejdspladser med præstationskultur. Den offentlige 

debat diskuterer også antagelsen om, at socioøkonomiske faktorer har en betydning for, hvor 

hårdt en hjernerystelse rammer, og hvor synlig den er (ibid.). 

 

Return to Work (RTW) 

Hvis man tilpasser både arbejdstid og arbejdsopgaver kan det, ifølge forskning, hjælpe 

sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage til arbejdet (James, Cunningham & Dibben, 2002). 
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Analysen har vist, at HR-medarbejderne er klar over, at arbejdstiden med fordel kan reguleres 

i forhold til de hjernerystede medarbejdernes arbejdsevne. 

 

Det meste af den forskning, som introduceres i SOA arbejder ud fra den antagelse, at det 

vigtigste i HR’s arbejde med syge medarbejdere er, at de hurtigst muligt bliver raskmeldt. 

Gradvis eksponering for arbejde kan forøge en syg medarbejders chance, uanset sygdom, for 

hurtigere at blive raskmeldt (Huijs, Koppes, Taris & Blonk, 2012). Analysefund fra vores 

undersøgelse stemmer overens med denne antagelse og eksempelvis er Vibeke (HR-

medarbejder) bevidst om, at det er gavnligt for en hjernerystet medarbejder at vende gradvist 

tilbage til arbejdet. Samtidig prioriterer Vibeke øvrige medarbejderes meninger højere end sine 

egne argumenter for, at den hjernerystede medarbejder skal beholde tilknytning til 

arbejdspladsen. Vibekes prioritering kan indikere, at det muligvis ikke altid er det vigtigste at 

den sygemeldte medarbejder hurtigst muligt vender tilbage til arbejdet. 

Analysefundene har tilsvarende vist, at mindst én HR-medarbejder (Ditte) i vores undersøgelse 

bruger etiske argumenter for, hvad virksomheden skal være i stand til at tilbyde en hjernerystet 

medarbejder. Ditte løfter håndtering af en enkelt hjernerystet medarbejder op til et større etisk 

spørgsmål om, hvad virksomheden skal kunne rumme. Overvejelser om etik kan antageligvis, 

på samme måde som overvejelsen om signaler til de øvrige medarbejdere, være et udtryk for, 

at HR’s håndtering af en hjernerystet medarbejder handler om andet og mere end at få den 

hjernerystede medarbejder hurtigt tilbage ved at sikre tilknytning til arbejdspladsen gennem 

sygdomsforløbet. 

 

De hjernerystede medarbejdere indtager i overvejende grad en projektlederrolle i deres eget 

hjernerystelsesforløb, hvilket også indbefatter at medarbejderne selv skal identificere antal 

ugentlige arbejdstimer og hvilke typer af opgaver, som de kan magte i løbet af deres 

sygdomsforløb. Man kan afslutningsvist undre sig over, hvordan HR kan overlade ansvaret for 

disse opgaver til medarbejderen selv, når HR faktisk giver udtryk for kendskab til betydningen 

af disse faktorer for, hvor hurtigt medarbejderen kommer tilbage. Det kan være en mulig 

forklaring, at de hjernerystede medarbejdere alle er ressourcestærke mennesker, som naturligt 

går ind i rollen som projektleder for deres eget hjernerystelsesforløb. De hjernerystede 
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medarbejdere har eksempelvis gennem deres lange uddannelsesforløb været vant til at være 

selvledende og tage ansvar for sin egen situation. 

 

Lederudvikling 

Det kan som nævnt være en fordel, hvis sygemeldte medarbejdere hjælpes af en kombination 

af deres leder og HR i en casebaseret tilgang (James, Cunningham & Dibben, 2002). Samtidig 

viser forskning, at det oftest er medarbejderens leder, som i praksis hjælper den sygemeldte 

medarbejder, og at lederen er dårligt rustet til rent faktisk at hjælpe vedkommende (ibid.).  

 

Analysen viser tendens til det modsatte; nemlig at det oftest er HR, som er den ansvarlige for 

den syge medarbejder. Eksempelvis har Ditte et ligeværdigt samarbejde med den hjernerystede 

medarbejders leder, men både Vibeke og Xenia er dominerende i deres samarbejde med 

lederen. Vibeke fungerer som den ledende figur på møderne med den hjernerystede 

medarbejder, og Xenia holder bl.a. løbende kontakt til den hjernerystede medarbejder. 

Forskningen peger på, at det er vigtigt, at HR ruster lederen til at hjælpe den syge medarbejder, 

men i denne undersøgelse har HR fokus på den hjernerystede medarbejder, og ikke på at styrke 

den hjernerystede medarbejders leder. 

 

Ved at have fokus på den hjernerystede medarbejder går HR ud af deres traditionelle rolle som 

lederens sparringspartner og overtager i stedet lederens egen rolle. Xenia forklarer, at hun 

spiller en vigtig rolle, fordi lederen sidder i et andet land og i Vibekes tilfælde skyldes hendes 

rolle, at lederne har meget travlt. Sygdomshåndtering kan være en anledning til at uddanne og 

udvikle lederen (ibid.), men HR-medarbejderne i denne undersøgelse betragter umiddelbart 

ikke hjernerystelsesforløb som en anledning til lederudvikling. 
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Perspektivering 

Goal-setting theory 

Vi har analyseret os frem til, at HR ikke tager højde for det eksisterende ratingsystem i deres 

håndtering af hjernerystede medarbejdere, og at dette tilsyneladende vækker frustrationer hos 

medarbejderen. I en videre undersøgelse vil det være relevant at undersøge denne spænding 

ved at anvende eksempelvis Goal-setting theory (Locke & Latham, 2002), fordi den kan hjælpe 

os med at belyse sammenhængen mellem målsætning og medarbejderens præstation.  Goal-

setting theory bygger på en antagelse om, at medarbejdere præsterer bedre og skaber mere værdi 

for virksomheden, hvis de har et fastsat mål, end hvis de kun opfordres til at ‘gøre deres bedste’ 

(Ibid. s. 706). Teorien bygger på en antagelse om, at der skabes tilfredsstillelse hos 

medarbejderen, når målet opnås, og derigennem motiveres medarbejderen til at sætte nye og 

højere mål (ibid., s. 714). Det er en forudsætning, at målet skal være krævende, realistisk og 

tilpasset til både medarbejderen og organisationen for ikke at skabe en demotiverende effekt 

(Ibid.). Mål øger medarbejderens udholdenhed, men der er samtidig en afvejning mellem 

medarbejderens arbejdsindsats og målets tidshorisont (Ibid., s. 707). 

 

Illustration 4 – High performance circle, Lock & Latham (2002) 

1. Målet er 
realistisk, 
ambitiøst og 
tilpasset til den 
enkelte 
medarbejder

2. Medarbejderen 
øger sin 
præstation og er 
mere udholdende

3. Medarbejderen 
opnår målet, og 
oplever 
tilfredsstillelse

4. Medarbejderen 
er motiveret til at 
sætte højere mål 
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Hvis medarbejderen har et kortfristet mål, bliver arbejdsintensiteten høj, og hvis målet er 

langfristet, bliver arbejdsintensiteten lavere. Mål har også en psykologisk påvirkning på 

medarbejderen, men medarbejderens psyke påvirker også hans evne til at nå et givent mål, 

hvilket er indeholdt i begrebet self-efficacy (ibid., s. 708). Self-efficacy kan oversættes til 

handlingskompetence, og defineres som medarbejderens tiltro til egne evner til at fuldføre en 

opgave (Friis & Hansen, 2013, s. 131-132). Hvis medarbejderen eksempelvis har høj 

handlingskompetence udvikler hun mere effektive strategier til at løse opgaven, end 

medarbejderen med lavere handlingskompetence. Det betyder, at medarbejderen med høj 

handlingskompetence i højere grad opnår sit mål. Handlingskompetence har derfor antageligvis 

en betydning for medarbejderens præstation (Ibid.). Analysefundene indikerer, at medarbejdere 

med hjernerystelser har lav handlingskompetence i forhold til de opgaver, de bliver stillet 

overfor i deres hjernerystelsesforløb. 

 

Rikke er et eksempel på en hjernerystet medarbejder, som har fået sat et performancemål, der 

ifølge hende, er urealistisk. HR har nedreguleret hendes bonuskrav til 37 timer om ugen, men 

hun oplever stadig, at det er et fysisk umuligt at nå dette mål. Performance managementsystemet 

i advokatvirksomheden er generelt bygget op om meget høje mål, hvilket muligvis har en 

konstruktiv effekt på det generelle præstationsniveau, fordi medarbejderne generelt føler, at de 

har handlingskompetence til at nå målene. Det kunne være interessant at undersøge, om 

målsætningen på de 37 timer har haft en demotiverende effekt på Rikkes indsats, og om hun 

måske oplever sit nedregulerede mål som urealistisk, fordi hun ikke har den sædvanlige høje 

handlingskompetence. Det kunne samtidig være interessant at undersøge, hvordan HR 

forholder sig til sammenhængen mellem sygdomshåndtering og performance management, og 

de modsætningsforhold, som opstår mellem de to HR-aktiviteter, fordi det kunne være et udtryk 

for HR’s evne til at samtænke opgaver. 

 

I Goal-setting theory kan HR påvirke medarbejderens handlingskompetence, både i en positiv 

og negativ retning. Handlingskompetencen styrkes ved at give medarbejderne værktøjer til at 

skabe succesoplevelser, og/eller ved at forsøge at overbevise medarbejderne om, at de er i stand 

til at opnå målet (Locke & Latham, 2002, s. 708). Det kan anvendes til at analysere, hvordan 

HR hjælper de hjernerystede medarbejdere, og hvordan HR’s ordvalg har en effekt på 
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medarbejdernes handlingskompetence. Med handlingskompetencebegrebet kan vi pege på, 

hvilken effekt Vibekes indsats har, både for medarbejderens handlingskompetence i 

hjernerystelsesforløbet og måske også på forløbets samlede længde. Man kan spekulere i, om 

Vibekes umiddelbart manglende opmærksomhed på de hjernerystede medarbejderes 

handlingskompetence er et udtryk for, at hun ikke sammentænker hjernerystelseshåndtering og 

performance management. 

 

Psykologisk kontrakt 

Samarbejdet mellem HR og den hjernerystede medarbejder kan analyseres vha. teorien 

Psykologisk kontrakt (Rousseau, 1995). Med Psykologisk kontrakt er vi i stand til at pege på 

konsekvenserne af en socialkonstruktivistisk tilgang til relationer mellem mennesker, fordi den 

psykologiske kontrakt har en antagelse om, at der i en fælles aftale altid vil være dele som 

opfattes forskelligt af kontraktens parter. 

 

En psykologisk kontrakt er en individuel opfattelse af uudtalte forventninger i den sociale 

relation mellem f.eks. den hjernerystede medarbejder og HR (ibid.). I en gensidig aftale, som 

eksempelvis et ansættelsesforhold, vil der altid være ‘huller’, som begge parter udfylder med 

deres individuelle opfattelser, som tager udgangspunkt i den konkrete kontekst (Ibid. s. 4). Den 

psykologiske kontrakt bygger på gensidig tillid til, at den ene part lever op til den andens 

forventninger, og forventningerne opbygges og stabiliseres over tid. Den psykologiske kontrakt 

bliver derfor stabil over tid, fordi parterne lærer hinanden at kende, og der etableres en gensidig 

evne til at forudsige den andens handlinger og forventninger (Ibid. s. 5-6). På trods af den 

psykologiske kontrakts overvejende stabilitet, kan den justeres, hvis der sker ændringer i 

relationen. Hvis en medarbejder eksempelvis altid siger ja til at give HR feedback på nye tiltag, 

vil HR over tid få en forventning om, at medarbejderen altid siger ja til denne slags opgaver, 

og hvis medarbejderen på et tidspunkt siger nej, vil HR’s forventning justeres fra at forvente, 

at medarbejderen altid siger ja til at forvente, at medarbejderen ofte siger ja. 

 

Hvis der forekommer pludselige eller store ændringer, som f.eks. længerevarende sygdom, kan 

der potentielt opstå brud på kontrakten (ibid.). En længerevarende sygdom er en omstændighed, 

som stiller andre krav til relationen mellem en medarbejder og HR end hverdagen i 



 104 

virksomheden hidtil har gjort. Når en medarbejder bliver langtidssygemeldt med f.eks. 

hjernerystelse bliver den psykologiske kontrakt derfor udfordret. Den psykologiske kontrakt vil 

dermed enten genforhandles eller brydes, når medarbejderens arbejdsevne ændres. Det er svært 

at afgøre, hvornår en mængde af ændringer udvikler sig til et brud (Rigotti, 2009), men det er 

relevant at undersøge denne gråzone mellem ændring og brud, fordi brud resulterer i tab af 

tillid, som er svær at genoprette. Det er derfor hensigtsmæssigt at hjælpe den hjernerystede 

medarbejder, således at der ændres i kontrakten, uden at det for nogen parter opleves som et 

brud. 

 

Som nævnt i metodeafsnittet, var psykologisk kontrakt en del af specialets første udkast til teori, 

fordi vi ønskede at analysere på udtalelser om ændringer i forventninger mellem medarbejder 

og HR. Efter indsamlingen af empiri, stod det klart, at vi ikke havde udtalelser, der kunne 

understøtte en sådan analyse. I en videre undersøgelse kunne den psykologiske kontrakt belyse, 

i hvilken grad HR’s sygdomshåndtering bygger på tillid, og hvordan relationen mellem HR og 

medarbejder kan ændre sig på baggrund af en langtidssygemelding. Konkret ville vi analysere, 

hvordan HR håndterer hhv. stress og hjernerystelse hos medarbejdere, som et billede på den 

tillid, som HR har i de to sygdomme. HR-medarbejderne udtaler sig antageligvis om de to 

sygdomme på baggrund af deres erfaring med enkelte medarbejdere og de dertilhørende 

psykologiske kontrakter. Psykologisk kontrakt foregår per definition på et interpersonelt niveau 

(Rousseau, 1995), men det kunne være interessant at undersøge, om der er tendens til en forskel 

på tilliden til medarbejdere med henholdsvis stress og hjernerystelse.  

 

Eksempelvis kan Betinas udlægning af sin håndtering af stress og hjernerystelser betragtes som 

et udtryk for tillid til medarbejdere. Betinas selvsikre udlægning af, hvad der virker for 

stressramte medarbejdere, indikerer at Betinas tillid til medarbejderen er mindre, fordi hun er 

overbevist om, at hun ved, hvad der er effektivt. I tilfælde med hjernerystelse giver Betina 

udtryk for, at hun har mindre viden, og derfor kan hun være nødsaget til at have mere tillid til 

den syge medarbejder. Det ville samtidig være interessant at undersøge, hvornår HR oplever, 

at der opstår brud på tilliden, og om det har nogle konsekvenser for medarbejderen. Det ville 

samtidig være relevant at undersøge den syge medarbejderens tillid til HR, og om tilliden 

ændrer sig gennem sygdomsforløbet. Eksempelvis kan Rikkes udlægning af sit eget 
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hjernerystelsesforløb betragtes som et udtryk for, at hun har tabt tilliden til HR. Ved at 

undersøge tillid i forskellige sygdomme, kunne det blive klart for os, i hvilken grad HR’s 

håndtering bygger på tillid, og derigennem hvordan tillid spiller en rolle i professionalisme. Et 

andet analysefund, som kan undersøges med fokus på uudtalte forventninger, er vigtigheden 

af, hvad de øvrige kollegaer tænker om HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere. Hvis 

HR vælger at give en hjernerystet medarbejder en række af tilbud, kan det få betydning for, 

hvad de øvrige kolleger forventer af HR, og derfor hvad HR skal gøre for ikke at bryde den 

psykologiske kontrakt. 

 

Kritik af empiri 

Undersøgelsen bygger på interviews med HR-medarbejdere og hjernerystede medarbejdere, 

men efter færdiggørelsen af analyse- og diskussionsafsnittet har vi fået øje på andre 

interviewpersoner, som muligvis kunne bidrage med andre nuancer i besvarelsen af 

problemformuleringen. Det betyder indirekte, at den eksisterende empiri har en række 

begrænsninger, som anden empiri kan belyse. De manglende perspektiver i empirien kan 

betragtes som et udtryk for vores antagelser om, at et hjernerystelsesforløb på en arbejdsplads 

primært består af HR og den hjernerystede medarbejder. Det indledende pilotinterview tillagde 

ikke den hjernerystede medarbejders leder nogen bemærkelsesværdig betydning, og derfor 

består empirien kun af HR-medarbejdere og hjernerystede medarbejdere. Det er en afgørende 

begrænsning i empirien, at der ikke indgår interviews med den hjernerystede medarbejderes 

leder. HR’s håndtering af en medarbejder med hjernerystelse foregik ofte i tæt samarbejde med 

den hjernerystede medarbejders leder, og derfor handler HR’s hjernerystelseshåndtering i 

udbredt grad også om at støtte lederen. Da empirien ikke indeholder ledere bliver den del af 

HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere udeladt fra specialets analyse. 

 

Det er problematisk, at vi ikke kender lederens holdninger til den hjernerystede medarbejder, 

fordi det antageligvis har påvirket HR’s vurdering af, hvor meget der skal gøres for at hjælpe 

den hjernerystede medarbejder. Vi havde mulighed for at interviewe en leder for en hjernerystet 

medarbejder i Betinas organisation, men vi vurderede på det tidspunkt i processen, at det ikke 

var relevant, fordi undersøgelsen fokuserede på relationen mellem HR og den hjernerystede 

medarbejder. Derudover er det en begrænsning for analysen at empirien ikke indeholder 
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interviews med den hjernerystede medarbejders kollegaer. Det kunne være interessant at 

undersøge, hvordan en kollega oplever hjernerystelsesforløbet fra sidelinjen. Analysen af 

signalværdi peger på, at HR’s arbejde med en enkelt hjernerystet medarbejder ikke er et isoleret 

projekt, men at det derimod bliver bemærket af resten af organisationen. Et interview med en 

kollega vil, ligesom et interview med en leder, vise andre interessenters perspektiv, og da HR 

selv inddrager både kollegaer og ledere i deres overvejelser, får begge grupper en betydning for 

HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere. 

 

Den eksisterende analyse peger på, at langtidssygemeldte medarbejdere med hjernerystelse 

skaber frustration hos lederen. I et interview med den hjernerystede medarbejders leder ville 

der kunne spørges ind til lederens udfordringer ved at have en hjernerystet medarbejder ansat, 

eksempelvis i forhold til hvilke frustrationer lederen oplever hos sig selv og hos den 

hjernerystede medarbejders kollegaer. Det kunne være interessant at undersøge, i hvilken 

udstrækning, og hvorfor, lederne er frustrerede, både med henblik på at undersøge HR’s 

kendskab til lederen, og om ledernes frustrationer muligvis kunne udspringe af HR’s håndtering 

af hjernerystede medarbejdere. Det kunne eksempelvis være relevant at tale med ledere i 

Vibekes virksomhed, fordi hun fortæller at de er meget frustrerede. Det ville være interessant 

at spørge til, om lederen oplever de samme frustrationer hos sig selv og kollegerne som Vibeke 

giver udtryk for. Lederens udfordringer kan muligvis, på samme måde som medarbejdernes 

udfordringer, afspejle hvad HR undlader at fokusere på. HR’s støtte til lederen kan betragtes 

som en mulighed for at anvende sygdomsforløb til at udvikle lederens 

medarbejderkompetencer. Hvis HR ikke anvender den mulighed, kan det muligvis ses som et 

udtryk for, hvad HR mener er vigtigt. 

 

Størstedelen af empirien fra hjernerystede medarbejdere stammer fra en advokatvirksomhed 

med mange tilfælde af alvorlige hjernerystelser. At sammenligne advokatvirksomheden 

repræsenteret ved Vibeke og fire hjernerystede medarbejder med tre andre virksomheder, som 

har været repræsenteret af færre interviewpersoner har påvirket vores analyse. Fokus på 

kollegers reaktion, arbejdstid og ratings udspringer af advokatvirksomheden og dennes 

hjernerystede medarbejdere. I analysen har vi behandlet Vibeke som en repræsentant for en 

HR-praksis på området, men hun har været involveret i mange hjernerystelsesforløb, hvor de 
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øvrige HR-medarbejdere kun har håndteret et til to tilfælde af hjernerystede medarbejdere. I et 

socialkonstruktivistisk perspektiv er repræsentativitet ikke afgørende, men at en HR-

medarbejder har meget mere erfaring end de øvrige HR-medarbejdere har haft en betydning for 

analysefundene, fordi Vibeke har ekstraordinært meget erfaring. 

Den ulige repræsentation kunne undgås ved at have samme antal repræsentanter for alle 

casevirksomheder, hvilket muligvis også kan balancere kendskabet til virksomhedernes 

kulturer, således at flere virksomhedskulturer bliver synlige. En anden metode kunne være at 

fokusere empirien udelukkende på advokatbranchen, enten ved at fokusere på empiriens 

nuværende advokatvirksomhed eller ved at indsamle yderligere empiri fra andre 

advokatvirksomheder. Havde undersøgelsen været afgrænset til forskellige 

advokatvirksomheder, kunne det undersøges, hvordan forskellige HR-afdelinger håndterer 

hjernerystede medarbejdere i forhold til branchens performancekultur og antageligvis 

forskellige ratingsystemer. 

 

Alle case-virksomheder er private virksomheder. Havde undersøgelsen inddraget offentlige 

institutioner, antages det, at vi ville få øje på andre aspekter af HR’s håndtering af hjernerystede 

medarbejdere. Eksempelvis har vi en formodning om, at offentlige institutioner er underlagt 

strengere krav til at overholde budgetter, hvilket antageligvis har en betydning for, hvor længe 

en medarbejder kan være sygemeldt, og hvilke tiltag der kan iværksættes for at hjælpe 

medarbejderen. 

 

Alternative former for empiri 

I undersøgelsen er der udelukkende brugt semistrukturerede interviews til at indsamle empiri. 

I interviewene med HR-medarbejdere efterspurgte vi statistikker over sygdom, men de gav 

udtryk for at de ikke lavede statistik på sygdom. I empiriens nuværende form er det muligt at 

analysere på det faktum, at HR-medarbejderne ikke har nogen statistik. Det manglende behov 

for sygdomsstatistik kan betragtes som en indikation på, at HR-medarbejderne ikke tillægger 

data værdi, hvilket kan betragtes som en afledt konsekvens af, at HR-medarbejderne tillægger 

egne erfaringer overvejende betydning. Hvis der havde været eksempelvis en statistik over 

antallet af stresstilfælde og antallet af hjernerystelsestilfælde fra f.eks. advokatvirksomheden 

de sidste fem år, ville det kunne anvendes som datagrundlag for at spørge om HR’s håndtering 
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af syge medarbejdere har ændret sig. Vibeke giver udtryk for, at hun har en formodning om, at 

den hyppigste årsag til længerevarende sygdom i advokatvirksomheden er hjernerystelse og 

ikke stress.  

Det kunne være interessant at undersøge, om der er belæg for hendes formodning, og diskutere 

om hendes håndtering har en betydning for, hvordan tallene ser ud. HR vil umiddelbart fremstå 

mere datadrevne ved at lagre data og holde statistik, men hvis data skal have en betydning for 

HR’s arbejde, er der behov for refleksion over data og dermed også effekten af HR’s tiltag. At 

man i HR holder statistik over sygdomme ville også kunne tolkes som et signal om, at HR har 

fokus på andre videnskilder end blot HR-medarbejderens egen erfaring, hvilket ville modsige, 

hvad den nuværende analyse viser. En sygdomsstatistik ville også kunne betragtes som et 

udtryk for, at HR betragter medarbejderes sygdom som et HR-anliggende. Det er antagelsen 

her, at HR skal forholde sig til de resultater som målingerne på medarbejderne viser, hvilket 

eksempelvis gør sig gældende i trivselsmålinger. Efter færdiggørelsen af analysen om HR’s 

viden og erfaring i håndtering af hjernerystede medarbejdere, blev det klart for os, at det ville 

have været relevant at inddrage en analyse af manglen på statistik. 

 

HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere kunne også være undersøgt kvantitativt ved at 

sende f.eks. spørgeskemaer ud til 1000 HR-medarbejdere, hvor det første spørgsmål i 

undersøgelsen kunne handle om, hvorvidt HR-medarbejderen har haft at gøre med en 

hjernerystet medarbejder inden for de sidste fem år. Derved kan undersøgelsen give en 

indikation på, hvor mange HR-medarbejdere, som har erfaring med at håndtere hjernerystede 

medarbejdere. Undersøgelsesdesignet kræver en indledningsvis definition af 

hjernerystelseshåndtering, hvor der tages stilling til, hvilke spørgsmål, der skal stilles, og hvilke 

svarmuligheder, der skal være. Undersøgelsen kan gøres deduktiv ved at professionalisme på 

forhånd defineres som bestemte handlinger, og på baggrund af svarenes fordeling vil de være 

muligt at sige, hvor mange HR-medarbejdere, som arbejder professionelt med hjernerystede 

medarbejdere. Undersøgelsesdesignet muliggør også, at hypoteser om køn og socioøkonomiske 

forholds (eksempelvis uddannelsesniveau) relation til hjernerystelser kan efterprøves. Til 

gengæld kan undersøgelsesdesignet have svært ved at fange faktorer, som ikke på forhånd er 

defineret betydningsfulde for HR’s håndtering af hjernerystede medarbejdere, hvilket i vores 

undersøgelse viste sig at være eksempelvis arbejdstidens betydning eller etiske dimensioner. 
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Mailkorrespondancer mellem HR og den hjernerystede medarbejder kunne tilføje en anden 

nuance til den eksisterende empiri. Ved at få adgang til mailkorrespondancer ville det være 

muligt at analysere på den oprindelige interaktion mellem den hjernerystede medarbejder og 

HR. Ved at undersøge skriftligt materiale fra hjernerystelsesforløbet ville det eksempelvis være 

muligt at lave en analyse af, hvordan tillid kommer til udtryk, og hvordan den psykologiske 

kontrakt genforhandles gennem forløbet mellem de to parter. Mailkorrespondancer ville give 

os adgang til en del af den oprindelige kontekst som den hjernerystede medarbejder og HR har 

haft i forløbet, som vi gennem vores eksisterende interviews kun har haft adgang til 

genfortællinger af. Et andet karakteristika ved mailkorrespondancer er, at det er empiri, som er 

opstået uden vores indblanding. Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv er vi som 

undersøgere altid med til at skabe vores empiri, men mailkorrespondancer er opstået før vores 

indblanding, hvilket står i kontrast til vores nuværende empiri. Vi vil dog stadig påvirke 

processen fra empiri til analysefund, fordi det er os, som analyserer og fortolker på 

mailkorrespondancerne. 

 

Skriftligt materiale mellem parterne ville også give os mulighed for at analysere på, hvilket 

skriftsprog som HR og den hjernerystede medarbejder bruger om situationen. En analyse af 

HR’s omtale af hjernerystelse ville eksempelvis give indsigt i, hvilken forståelse af 

hjernerystelse som HR præsenterer for den hjernerystede medarbejder. Ud fra Vibekes omtale 

af hjernerystelse som en alvorlig og langvarig sygdom, der påvirker medarbejderen psykisk, 

kunne det være spændende at undersøge, om HR selv overfører deres forståelse af 

hjernerystelse til de hjernerystede medarbejdere, således at de netop bliver mere psykisk 

påvirkede. 
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